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DRAMATIŠKAS POSŪKIS
AMERIKA NUTRAUKĖ SANTYKIUS SU IRANU

Rašo DARŪNAS, mūsų specialus bendradarbis Šiaurės Amerikoje

Jau šeštas mėnuo, kai 
Iranas uždaręs Amerikos 
ambasados tarnautojus Te
herane. Po penkių mėnesių 
paaiškėjo, kad derybos ne
duoda jokių rezultatų, nes ir 
šiandie Irane, dar nėra pas
tovios valdžios, neaišku, kas 
Iraną valdo nes ir visagalis 
Khomeini atrodo, prisibijo 
karingųjų kairiųjų, užėmu
sių ambasadą. Paskutiniu 
laiku komunistų partija jau 
ir viešai pasirodė gatvėse su 
plakatais — ji dalyvavo 
bendrame parade, ir niekas 
dėl to neprotestavo. Tuo la
biau naujasis prezidentas 
Bani-Sadr pasijuto bejėgis 
kovoti ne tik prieš kairiuo
sius, bet ir prieš ajatolas 
(dvasiškius).

Rinkiminiais metais prez. 
J. Carteris turi atsižvelgti į 
viešąją nuomonę ir išvengti 
kritikos, galinčios jam atimti 
pirmavimą prieš sen. Ken
nedy arba visai sužlugdyti 
galimybę būti išrinktam 
prezidentu antrai kadenci
jai. Kritikai nurodo, kad 
niekas nesiskaito su Ameri
ka todėl, kad Carteris nesąs 
tinkamas vadas, nes jis ne
sugebėjo įgyvendinti pasto
vios Amerikos užsienio poli
tikos: vieną dieną pagrasina, 
kitą dieną kokį neaiškų Ira
no pažadą nugirdęs grasini
mą atšaukia ir t.t. Specialis
tai Irano klausimais Ameri
koje mano, kad ajatolos nė 
nemėgina rimtai derėtis, bet 
tik nori Ameriką stipriai pa
saulio akyse pažeminti. Ap
linkybių spaudžiamas prez. 
Carteris Iranui pranešė, kad 
balandžio 7 d. jie turį jam 
atsakyti, ar jau perėmę iš 
’’studentų” kalinamus ame
rikiečius. Khomeini atsakė, 
kad įkaitai pasiliks ten, kur 
jie yra, iki bus išrinktas 
parlamentas ir tik jis nus
pręs, o tai gali užtrukti dar 
keletą mėnesių.

Iš parlamento irgi nieko 
gero negalima tikėtis, nes 
populiariausia partija pasi
rodė ajatolų vadovaujamoji, 
o ji yra už tolimesnį ameri
konų kankinimą. Vienintelė 
amerikiečių viltis buvo nuo
saikiojo Bani-Sadr partijos 
laimėjimas, nes jis mėgino 
spręsti įkaitų problemą vi
siems priimtina prasme. Ta
čiau jo partija nepajėgė at
sverti ajatolų vadovaujamos 
Islamo respublikos partijos, 
pirmo rato rinkimuose .lai
mėjusios net 49 vietas, kai 
Sadr šalininkai pravedė tik 
18, nepartiniai 21 ir mažes
nės grupės 13 vietų. Pirma
me rate išrinktas 101 atsto
vas (viso parlamente bus 
270 atstovų). Antrajame ra
te bus renkami likusieji.

Tbišvadoje balandžio 7 d. 
— 156-ją įkaitų kalinimo 
dieną — prez. Carteris pa
darė dramtišką pranešimą.

Jis pabrėžė, kad nėra abejo
nės, jog už įkaitų kalinimą 
atsakinga ne kas kitas, bet 
pati Irano valdžia. Mat, tu
rėta žinių, kad "studentai” 
norėję įkaitus perduoti val
džiai, bet Khomeini tam pa
sipriešino. Tad Carteris į to
kį iraniečių elgesį nutarė re
aguoti šiomis priemonėmis:

1. Amerika tuoj nutraukia 
diplomatinius ir prekybinius 
santykius su Iranu su išim
timi maistui ir vaistams lai
kantis Jungtinių Tautų Sau
gumo Tarybos priimtos re
zoliucijos, kurią sovietai ve
tavo. Amerika vengia nu
traukti diplomatinius santy
kius ir tai daro tik kritiškais 
atvejais. Paskutinį kartą ji 
taip padarė 1961 m. nu
traukdama santykius su 
Kuba.

2. JAV nebeišduos naujų 
v.’.n iraniečiams įvažiuoti į 
Ameriką. Turimų studentų 
vizų kol kas dar neliečia, bet 
padėčiai pasikeitus ir jų vi
zos galės būti peržiūrėtos, 
nes dauguma amerikiečių 
pasisako už jų ištrėmimą. 
Amerikoje gyvena apie

PAŠAU
MIRĖ RODEZIJA.
TEGYVUOJA ZIMBABWE

Apie 90 metų išgyvavusi 
nepriklausoma valstybė Af
rikoje Rodezija, baltųjų val
doma, pereito mėnesio pa
baigoje buvo galutinai likvi
duota ir jos vietoje iškilo 
nauja valstybė Zimbabwe. 
Truko ilgos juodųjų vietos 
gyventojų kovos, kol juo
diesiems buvo nusileista. 
Balandžio 18 d. buvo nuleis
ta britų imperijos vėliava ir 
iškilo nauja nepriklausomos 
Zimbabwes vėliava. Naujos 
valstybės nepriklausomybės 
paskelbime dalyvavo Angli
jos reprezentantai, daugelis 
atstovų iš kitų valstybių ir 
Australijos min. pirm. Mr. 
M. Fraser.

Po neseniai pravestų rin
kimų ministeriu pirmininku 
valstybės prieky pastatytas 
Robert Mugabe, vakarietiš
kos kultūros, bet marksisti
nių pažiūrų. Buvusi Rodezi
ja, paskutinė anglų kolonija 
Afrikoje baigė savo dienas ir 
Zimbabwes nepriklausomy
bės iškilmėse dalyvavo ir 
Anglijos sosto įpėdinis prin
cas Charles.
BOIKOTAS GALI BOTI 

SĖKMINGAS

Artėja galutinis terminas 
pareikšti, kas dalyvaus 
Maskvos olimpiniuose žaidi
muose (gegužės 20 d.). 
Tarptautinis olimpinis Ko
mitetas nusistatęs olimpi
nius žaidimus pravesti 

150.000 iraniečių. Išimtinai 
naujos vizos galės būti iš
duota tik žmoniškumo sume
timais, jei kam grės mirtis 
ar kankinimai Irane ir pan.

3. Perimti savo žinicj Irano 
Amerikoje investuotą kapi
talą, siekiantį apie 8 bilijo
nus dolerių. Iš to bus atly
ginta įkaitų šeimom ir pa
dengti iraniečių padaryti 
nuostoliai. Šis prezidento 
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Maskvoje, bet pastaruoju 
metu suabejojo pamačius 
kiek daug kraštų ketina žai
dimuose nedalyvauti pro
testo ženklan dėl Afganista
no okupacijos. Neseniai pa
siskelbė nedalyvaujančios 
Norvegija ir Egiptas. Kiti 
Europos kraštai lengviau 
apsispręs, kai galutinį žodį 
tars Vak. Vokietija. Jei Vo
kietija paskelbs boikotą, 
tikriausiai panašiai pasielgs 
daugumas Europos valsty-. 
bių, įskaitant Prancūziją ir 
Italiją. Vykstant didelei 
įtampai tarp Australijos 
Olimpinio Komiteto ir fede- 
ralines vyriausybės, kuri jau 
paskelbė boikotą, A.O. Ko
mitetas vystantis pasauly 
boikotui palankia prasme, 
nuo galutinio sprendimo su
silaikė ir greičiausiai pasi
duos vyriausybės nuomonei.

Vakarų Vokietija šiandie 
pasidarė lyg ir raktas visai 
Europai. Jos nusistatymas 
vienu ar kitu požiūriu susi
laukia atgarsio ne tik Euro- 
Eoje, bet ir visur kitur, 

'augelis europiečių laukia, 
kaip Vak. Vokietija apsi
spręs olimpinių žaidimų 
Maskvoje atveju. Brežnevas 
irgi prisispyręs reikalauja 
pasimatymo su V. Vokietijos 
Kancleriu Maskvoje, tačiau 
šis nesiskubina priimti kvie
timo nepasitaręs su savo są
jungininkais.

Rudenėjant baigiasi vasaros malonumai. Vakaras prie van
dens Nuotrauka U. Kazokaitės

PLB Valdyboje

SKAUDI LIETUVOS '-rur vyko Jungtinių Tautų
OKUPACIJOS SUKAKTIS Žmogaus Teisių komisijos

posėdžiai. Čia suvažiavusius 
delegatus supažindino su 
Lietuvos byla.

Šių metų birželio mėnesį 
sueina 40 metų nuo Lietuvos 
nepriklausomybės praradi
mo. Šią skaudžią Lietuvos 
okupacijos sukaktį privalo
me paminėti primindami 
pasauliui apie mūsų tautai 
padarytą ir daromą skriau
dą, pažymint tebevykstan- 
čią tautos kovą už žmogaus 
teises ir valstybinę nepri
klausomybę.

Minėdama šią sukaktį, 
PLB Valdyba skelbia birže
lio 15 dieną pasaulio lietuvių 
susikaupimo ir maldos 
diena. Kraštų valdybos yra 
raginamos jau dabar kreip
tis į savo kraštų bažnytines 
vadovybes, prašant birželio 
15 dieną skelbti maldos už 
Lietuvą diena.

PLB valdyba ruošia ati
tinkamą deklaraciją, kuri 
bus pasiųsta ir kraštų val
dyboms.

LIETUVIŲ
INFORMACIJOS

TARYBA

Su Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės, Kanados LB 
ir Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjungos finansine pa
rama savo darbą pradėjo 
Lietuvių Informacijos Tar
nyba. Informacijos Tarnybai 
vadovauja kun. Kazimieras 
Pugevičius, talkinamas Gin
tės Damušytės, kuri taip pat 
yra Jaunimo Sąjungos 
atstovė PLB Visuomeninių 
Reikalų komisijoje. Vasario 
mėnesį kun. Pugevičius lan
kėsi Genevoje, Šveicarijoje,

Pabėgėlių iš Afganistano 
po sovietų okupacijos Pa
kistaną pasiekė jau 700.000. 
Pavasarėjant jų skaičius dar 
gali padidėti.

SIMAS KUDIRKA
VYKSTA Į AUSTRALIJĄ

PLB siunčiamas, Simas 
Kudirka birželio mėnesį 
vyksta į Australiją, kur įsi
jungs į ruošiamus 40 metų 
Lietuvos nepriklausomybės 
praradimo minėjimus. Pra
ėjusią vasarą, lydimas Pa
saulio Lietuvio redaktoriaus 
Romo Kasparo, Simas Ku
dirka lankėsi Pietų Ameri
koje.

Šių metų pradžioje S. Ku
dirka vyko į Europą, kur 
sėkmingai dalyvavo Pran
cūzijos televizijos progra
moje. Europoje S. Kudirką 
globojo Prancūzijos ir Vo
kietijos LB Valdybos.

JAV ARCHEOLOGŲ
DRAUGIJA PROTESTUO
JA V. SKUODŽIO

SUĖMIMĄ

Sausio mėnesį PLB val
dyba telegramomis infor
mavo tarptautines ir JAV 
archeologų organizacijas 
apie Vytauto Skuodžio suė
mimą Lietuvoje. American 
Institute of Professional 
Geologists direktorius 
Stuart P. Huges parašė laiš
ką Sovietų ambasadoriui 
Anatoliy F. Dobryninui, ku
riame griežtai protestuoja
mas V. Skuodžio suėmimas 
ir bendrai žmogaus teisių 
pažeidimas Sovietų Sąjun
goje. Laiške taip pat reika
laujama, kad V. Skuodis 
būtų paleistas iš kalėjimo.

Vytautas Kamantas 
Pirmininkas

Saulius Kuprys 
Vicepirmininkas
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Keturiasdešimt metų 
agonijoje

trūko, ypač turint galvoje 
įvairius atsikeršinimus, sąs-

Rodos, laikas visiems vi
siems vienodai eina nepa
greitinamas ir nesulėtina
mas. Tačiau kiekvieno iš 
mūsų toji pati minutė ar va
landa reliatyviai labai skir
tingai priimama ir išgyve
nama. Kenčiančiam žmogui 
valanda ar minutė, atrodo, 
trunka metus ar 
šimtmečius, kai džiūgaujan
čiam tas pats laikas praeina 
kaip žaibas. Lygiai toks re
liatyvus laiko matas tinka ne 
vien individui, bet šeimai, 
grupei, net tautai.

Štai birželio mėnesį suei
na 40 metų, kai mūsų tauta 
gyvena nuolatinėj agonijoj - 
prievartaujama, kankinama, 
žeminama, niekinama, neat- 
laidžioj baimėj, terore, gra
sinime.

Tai viena pusė. Šalia fizi
nės dar galioja ir moralinė 
tortūra: visa šitą kančią ir 
naikinimą reikia priimti iš 
prievartautojo ir pavergėjo 
su šypsena, su džiaugsmu, 
su padėka už visas suteikia
mas jo malones - ašaras, 
kančias, net mirtį. Ir tai ne 
vien tik jam, bet ir rodyti 
pasauliui, kokia visa tauta 
yra laiminga, patekusi į 
tokią tortūros kamerą - dai
nuoti ir šokti, garbinti him
nais, kad "pasaulyje nėra 
kitos tokios šalies, kur galė
tų taip laisvai gyvent žmo
gus".

O tokia "laimė ir laisvė" 
Lietuvai prasidėjo prieš 40 
metų, kai 1940 metais birže
lio 15 d., sovietai įsiveržė į 
Lietuvą. Jau iš pat pirmos 
dienos visi pajuto, ką reiškia 
sovietinė laisvė ir būti 
sovietų išvaduotam: prasi
dėjo areštai, liaudies teis
mai, pasmerkimai ' per 
teismą, o dar dažniau be jo
kio teismo, pritrūko kalėji
muose vietos, ir tada atsida
rė kelias į Sibirą.

Tai buvo tik pirmaisiais 
bolševikinės sistemos me
tais, ką labai gerai pergyve
no ir atsimena beveik visi 
Vakaruose patekę vyresnie
ji. Kas vyko vėliau, užėmus 
Lietuvą 1944 metų pabai
goje, žinome tik iš nuotrupų, 
bet galima įsivaizduoti, kas 
ten vyko visoje pilnumoje.

Galima dar suprasti, kad 
karui pasibaigus ir dar de
šimt metų vykstant partiza
niniam karui žiaurybių ne

A.A.
,, JURGIUI PETNIŪNUI

staiga mirus, jo žmoną Veroniką, vaikus ir jų šeimas bei 
artimuosius liūdesy giliai užjaučiame.

Veronika ir Vincas Rusai 
Gražina ir Vytautas Inkratai 
Laimutė ir Vytautas Bernotai
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kaltų suvedinėjimus, bet 
komunizmo, sovietinio ko
munizmo veidas pilnumoje 
atsiskleidė dar 1940 metais, 
kuris nuo pirmos dienos iki 
šiandie savo veido bruožų, 
savo metodų, savo priemo
nių neatsisakė. Gal supran
tama būtų, jeigu prieš Lie
tuvą okupuojant būtų vykęs 
pasipriešinimas, bet visa 
tauta, neturėdama pasirin
kimo, jėga primestą svetimą 
valią priėmė. Racionaliai 
galvojant, tos aukos bent 
pirmaisiais metais buvo ne
reikalingos ir nepateisina
mos. Tik dabar paaiški tasai 
didysis komunistų tikslas - 
sukelti terorą ir baimę visų 
gyventojų tarpe. Ir kaip 
matome, iki šiandie komu
nizmas šios taktikos neatsi
sakė: į kokį kraštą jie tik 
įžengia ar įsitvirtina, tuoj 
pirmas žingsnis gyventojus 
terorizuoti ir apiplėšti, nes 
tik įbaugintas ir alkanas 
žmogus lengviau suvaldo
mas.

Kai visas pasaulis po pe
reito karo pilnai atsigavo ir 
visas gerbūvis pakilo keliais 
šimtais procentų, nei Sovie
tų Sąjunga, nei kiti jos kon- 
trolėn patekę kraštai ne tik

Vasario 16 Gimnazija
Vasario 16 gimnazija Vo

kietijoje yra vienintelė lie
tuviška gimnazija už Lietu
vos ribų neskaitant Punsko 
lietuvių gimnazijos Lenkijo
je. Joje direktoriavo nuo 
1967 metų Vincas Natkevi
čius. Nuo sekančių mokslo 
metų direktorius Natkevi
čius atsistatydina iš pareigų. 
Ieškomas naujas direktorius 
į jo vietų.

Vasario 16 gimnazija yra 
netoli Heidelbergo miesto, 
Huettenfeldo miestelyje. 
Gimnaziją lanko maždaug 60 
mokinių iš trijų kontinentų. 
Iš Australijos dar nėra buvę 
nė vieno mokinio. (Pirmasis 
šiais metais - Andrius Bin- 
kevičius iš Adelaidės. Red.) 
Visos pamokos užsienie
čiams yra lietuvių kalba, iš
skyrus vokiečių kalbą. Mo
kiniai turi progos susipažinti 
su europietiška kultūra, 
pramokti svetimą kalbą ir 
pakeliauti po Europos kraš
tus, ypač per Velykų ir Ka
lėdų atostogas.

Čikagoje yra naujas Va
sario 16 gimnazijai remti 

neatsitiesė, bet labiau'ken
čia visokius nepriteklius, 
negu karo metais! Ir tai 
vykdoma sąmoningai.

Kokią gerovę Lietuvai at
nešė sovietinis komunizmas 
per tuos 40 metų? Ekonomi
nę? Moralinę? Tautinę?

Nieko panašaus! Žmonės 
kaip buvo užguiti, taip tebe- 
gujami; kaip kasdieniame 
gyvenime reikmenų trūko, 
įskaitant ir maistą, taip ir 
tebetrūksta; teroras ne tik 
neatlyžo, bet bet dar labiau 
stiprinamas jau nekalbant 
apie žmogaus teises, kurios 
iš viso Sov. Sąjungoje ir tuo 
pačiu Lietuvoje negalioja.

Tačiau per tuos 40 metų 
Lietuvoje įvyko ir labai 
stambių pasikeitimų. Nežiū
rint vis didėjančios pries
paudos žmonės išmoko gy
venti ir dirbti tose sąlygose: 
jų dvasinis atsparumas pa
sidarė nepalaužiamas; jų 
drąsa neįveikiama; lietuvių 
rezistencinis reiškimąsis 
darosi net visai sovietų im
perijai pavojinga sįbaimė jų 
daugiau neparaližuoja.

Štai 40 metų vergijos re
zultatai. Nežiūrint aukų ir 
pralieto kraujo, tauta mora
liai daugiau laimėjo, negu 
prarado. Visa tai palyginki
me su ta tautos dalimi, kuri 
gyvena laisvėje. Čia ji pra
turtėjo, bet moraliai smuko. 
Verta apie tai labai rimtai i 
pagalvoti.r (v.k.) 

komitetas. Pirmininkei Onai 
Zailskienei sunkiai susirgus 
reikėjo ieškoti kitų perimti 
jos vietą. Vasario 24 d. buvo 
susirinkimas ir įvyko parei
gų pasiskirstymas: V. Zala
torius — pirmininkas, E. 
Razmienė — vicepirmininkė, 
G. Ambrozaitienė — sekre
torė, D. Bielskus — iždinin
kas, A. Šležienė — narė 
ypatingiems reikalams, D. 
zilevičienė — renginių ko
misijos pirmininkė, R. Ma- 
sonytė, L. Rekašiūtė, ir R. 
Sodeikaitė — komisijos na
rės, S. Zalatoriūtė — kores
pondentė. Veikia daug rė
mėjų būrelių, kurie regulia
riai aukoja pinigų. Ieškoma, 
kas galėtų Australijoje to
kius būrelius sudaryti. Dėl 
platesnės informacijos 
kreiptis į Vasario 16 gimna
zijos rėmėjų komitetą: 6535 
West 18 Street, Berwyn, 
Illinois 60402 USA, arba tie
siog: Privates Litauisches 
Gymnasium, 6840 Lampert
heim - Huettenfeld, West 
Germany.

Šiais mokslo metais gim
nazijoje mokosi 60 mokslei
vių - ketvirtadalis iš užsie
nio. Mokslas už dyka, bend
rabutis ir maistas maždaug 
$ 1.400 (U.S.) į metus.

Yra pavojus, kad gimna
zija dėl mokinių stokos gali 

užsidaryti. Tada lietuviai ne
tektų to trečdalio milijono 
dolerių, kuriuos vokiečiai 
kasmet skiria gimnazijai iš
laikyt žaJatįoįriūtė

Skaitykite 
Mūsų Pastogę!

Dramatiškas posūkis
Atkelta iš psl. 1

užmojis gali įklimpti dėl tei
sinių komplikacijų. Vieno 
įkaito žmona jau pasisamdė 
advokatą ir numato reika
lauti tik vieno bilijono dole
rių.

4. Prezidentas priminė, 
kad jei šios priemonės pasi
rodys nepakankamai veiks
mingos, jis išdrįs panaudoti 
ir kitokias, daug radikales
nes.

Prezidento įsakymas pra
dėtas vykdyti vos jam kalbą 
užbaigus. Irano ambasada ir 
konsulatai buvo policijos 
apsupti ir ketvirčio mylios 
(trijų bloktįzonoje prie tų įs
taigų niekas nebuvo prileis
tas nei išleistas iš jų, net ir 
vaikai. Kas ten gyveno, po
licijos buvo palydėtas iki 
namų. Buvo bijota kruvinų 
demonstracijų ir diplomatų 
pasislėpimo, iraniečių 
praktikuoto po diplomatų 
skaičiaus sumažinimo pirmą 
kartą. Balandžio 8 d. polici
jos ir saugumo pareigūnai 
Irano įstaigų tarnautojus 
nuvežė į lėktuvus. Padargą, 
kaip prezidentas įsakė: prieš 
vidurnaktį buvo visi išvykę, 
išskyrus vieną pareigūną, 
paliktą užsilikusiems reika
lams sutvarkyti ir vieną 
sergantį.

Ir stebėtina: prezidentui 
taip rimtai reagavus, ira
niečiai studentai dar išdrįso 
demonstruoti Pensilvanijos 
alėjoje tarp Kongreso ir 
Baltųjų Rūmų!

Kalbos atgarsiai buvo la
bai įvairūs, bet dauguma 
prezidento posūkį užgyrė 
net apgailėdami, kad to ne
buvo padaryta anksčiau. Di
džiausią nustebimą sukėlė 
Prancūzijos (kuri iki šiol bu
vo visiškai atsukusi nugarą 
Amerikai), prezidento pa
reiškimas — ”prez. Carteris 
tai turėjo padaryti daug 
anksčiau”. Veteranas diplo
matas Kennan, kuris laiko
mas komunizmo žinovu, nes 
buvęs ambasadoriumi Sov. 
Sąjungoje, Jugoslavijoje ir 
kitur, jau ir anksčiau siūlė 
griežtas priemones: su 
kongreso pritarimu 
paskelbti Iranui karą, suimti 
visus Amerikoje gyvenan
čius iraniečius ir juos iškeis
ti į Teherane laikomus įkai
tus. Jis panašios nuomonės 
ir dabar, neišskirdamas nė 
karinės jėgos panaudojimo. 
Islamo žinovai sako, kad šis 
Carterio žingsnis ajatolas

A.L. Fonde
A.A. FONDUI AUKOJO:

$ 120 - Alf. Papšys (N.S. 
W.) - šimtininkas.

$ 50 - Juozas Mikštas 
(Vic., 54) - naujas narys.

$ 25 - Ant. Kaminskas 
(Vic., 35) - naujas narys.

Po $ 20 - A.A. Adamkevi- 
čiai (Vic., 42), J.O. Liutikai 
(W.A., 75).

$ 15 - Br. Vanagas (Vic., 
206).

Po $ 10 - B. Janulis (N.S. 
W.), Šimaičiai (W.A., 20), V. 
Skrolys (W.A., 30), Z. Bud
rikis (W.A., 65), Prašmutai 
(Vic., 115 - vietoj gėlių mirus 
J. Petniūnui).

Po $ 5 - G. Šemienė (Vic., 
10), B. Sadauskas (Vic., 9).

Sveikiname šimtininką, 
naujus narius ir širdingas 
ačiū aukotojams.

V. Ališauskas
A.L. Fondo iždininkas 

grąžins į realybę, Ajatolai 
buvo įsitikinę, kad Amerika 
nesiimsianti griežtų prie
monių prieš Iraną, nes bijo- 
sianti Rusijos. Pirmaujantis 
respublikonų kandidatas į 
prezidentus Reagan pareiš
kė, kad tai esąs pavėluotas 
reikalas. Dar blogiau, kad 
prez. Carteris pajėgia 
spręsti tik po vieną proble
mą: dabar jis yra užimtas su 
Artimaisiais Rytais, tai ki
tos problemos turinčios 
laukti. Pvz., Kuboje Peru 
ambasadoje laukia apie 
10.000 kubiečių, norinčių 
emigruoti, bet niekas nesi
rūpina nei jų transportu, nei 
kitais reikalais. Amerika tą 
galėtų padaryti per porą 
dienų, bet prezidentas 
užimtas kitais reikalais. 
Reagan įžnybę Carteriui, su 
kuriuo šis greičiausiai turės 
rungtis ateinančiuose rinki
muose.

Kubos Castro siūlė pasi
rengusiems emigruoti ap
leisti Peru ambasadą ir ža
dėjo juos vėliau išleisti, bet 
jie Castro žodžiu nepasitiki 
ir būdami Peru ambasados 
firotektorate laukia savo ei- 
ės. Vienas žmogus mirė, 

viena moteris pagimdė, bet 
efektyvios pagalbos nesu
laukia.

Kitos prez. Carterio užsi
mintos priemonės bus grei
čiausiai laivyno blokada ar 
net karinė intervencija. Net 
kai kurios įkaitų Amerikoje 
šeimos galvoja, kad verta 
rizikuoti, nes dar po pusme
čio įkaitai bus psichiškai pa
laužti ir netinkami gyveni
mui. Ir iš pačių įkaitų aplan
kiusiems juos dvasiškiams 
vienas pasakė — mes norime 
ne maldų, bet akcijos! Ira
niečiai pagrasino, kad jei 
bus paleistas bent vienas 
amerikiečių šūvis mėginant 
įkaitus išvaduoti, visi įkaitai 
bus nužudyti. Tas netaiko
ma laivyno blokadai. Sąjun
gininkai nenori pritarti nei 
blokadai, nei karinei misijai, 
nes tas tik pastūmėtų Iraną į 
sovietų glėbį. Amerika dar 
kartą sąjungininkams pa
grasino: jei ji nesulauksanti 
sąjungininkų pagalbos, tegu 
sąjungininkai iš Amerikos 
nieko nesitiki, kai jiems pa
galba bus reikalinga. Ame
rika eis pirmyn pati viena, ir 
tuo atveju jie vis tiek nega
lės gauti art. rytų naftos. 
Kad ir būdamas Carterio 
partijos senatorius J. Glenn, 
buvęs astronautas, kiek 
skeptiškas dėl paskutinių 
priemonių. Pvz., blokados 
atveju jei rusų kariniai lai
vai lydės prekinius, ką tada 
reikės daryti? Skandinti?

Tarp kitų priemonių gali 
būti ir viešai nežinomų. Jau 
prasidėję kariniai veiksmai 
tarp Irako ir Irano. Vyksta 
kovos sausumoje ir ore. Ira
nas tai laiko įtartinu sutapi
mu su Amerikos griežtesne 
laikysena. Irakas pakibęs 
tarp Sov. Sąjungos ir Ame
rikos ir visokias problemas 
sprendžia savo naudai , lavi
ruodamas tarp sovietų ir 
Amerikos. Iranas grasina 
pakeisti Irako vyriausybę, o 
Irakas tik nori atsiimti iš 
Irano naftos laukus, kurie 
jam priklausą.

Kaip ten bus toliau, paro
dys ateitis, tik viena aišku, 
kad Amerika keičia kryptį ir 
atrodo šį kartą neketina 
juokauti. Skubos keliu 
gaminami smėlio spalvos 
šarvuočiai ir kiti ginklai, 
pritaikyti kovoms dykumo
je, jeigu kartais prireiktų...
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Šių metų gegužės mėn. 3 
d. sueina 10 metų, kada i 
Amžinąsias Dausas išvyko 
taurus lietuvis, šviesi asme
nybė a.a. Antanas Krausas.

Atminimas veda mus i jo 
Mari'byrnonge esančią so
dybą — namus, šeimos židi
nį ir ten veikusią lietuvių 
savaitgalio mokyklą, su 
krykštaujančiais, jo pamil
tais mokiniais.

Atminimų vedini einame i 
jaunimo būrį — skautus, ku
riuos Antanas auklėjo, mo
kė, globojo, vadovavo, pats 
gi jaunystės dienose patekęs 
į jų būrį, gyvas dar šiandien.

Visą gyvenimą turėjęs 
jauną širdį, mylėjo jaunimą, 
dirbo su jais ir jiems. Žilą 
§alvą Antanas papuošė aka- 

eminio jaunimo korporaci
jos "Romuva” spalvomis, 
krūtinę - spalvūnų juosta.

Čia vėl, tarsi drauge, su 
Antanu einame į kultūrinius 
parengimus, jo ar kitų pa
ruoštus ir... nešiojame kė
des, stumdome suolus... Ki
tų — taris nebūta. Užsuka
me ir pas tikrą jo kūdikį — 
čiurlioniečius: jų dirbta ir 
dirbama ne sau — tėvynei.

Antai, Antanas nešinas 
pilnų portfelių knygų. Ne- 
kiekvienas ją ima! Antanas 
gi pamilęs knygą, kaupė, 
rinko jas, globojo. Knyga — 
amžinas žinių šaltinis. Anta-

10 metų be 
A. Krauso

Gegužės 3 d. sueina de
šimt metų, kai iš mūsų 
bendruomenės mirtis 
išsivedė vieną iš ryškiausių 
asmenybių — Antaną 
K r a u s ą. Pasitraukdamas 
jis paliko mūsų visuomeni
niame ir kultūriniame gyve
nime didelę spragą, kuri ir 
iki šiandie tebejaučiama.

Antanas Krausas savo 
gyvenime buvo didelė ir ša
kota asmenybė. Jį matėme 
ir sutikome visur: visuome
ninėje bei kultūrinėje veik
loje, spaudoje, su skautais, 
mokykloje, scenoje. 
Pagaliau jis knygų platinto
jas, bibliotekos organizato
rius, švietėjas, mokyklų 
steigėjas, platesnės ar siau
resnės apimties įvairių lei
dinių autorius ir leidėjas... 
žodžiu, Antanas Krausas 
suspėjo visur, kur tik buvo 
reikalinga veikli ir dinamiš
ka jo ranka. Visos veiklos 
sritys lietuviškame gyveni
me jam buvo artimos ir 
svarbios, bet gal daugiausia 
širdies jis atidavė lietuviškai 
skautijai: skautauti pradė
jęs dar Lietuvoje, jis nuo
širdžiu skautu išbuvo iki pat 
savo mirties.

Prisimename Antaną 
Krausą ir kaip nuoširdų ir 
produktyvų Mūsų Pastogės 
bendradarbį, kurio brandžių 
straipsnių įvairiais visuo
meniniais ir kultūriniais 
klausimais matėme beveik 
kiekviename Mūsų Pastogės 
numery. Tai buvo vienas iš 
pačių ištikimiausių bendra
darbių, kokių reta sutikti.

Žinodama savo velionio 
vyro tokį tamprų ryšį su 
Mūsų Pastoge, p. A. Krau- 
sienė velionio A. Krauso at
minimui prisiuntė Mūsų 
Pastogei 30 dolerių. Ačiū p. 
A. Krausienei.

Daug sužinosi 
skaitydamas

Mūsų. Pastogę!

NEUŽPUSTYTOS PĖDOS
ANTANO KRAUSO 10 METŲ MIRTIES

SUKAKTĮ MININT
nas parūpina Lietuvišką 
Enciklopediją visiems Aus
tralijos lietuviams, kas tik 
jos norėjo, randa jai kebą ir į 
didžiąsias Australijos bib
liotekas.

Antanas pradeda kruopš
čiai rinkti . lituanistinius 
veikalus, norėdamas su
kaupti tokių knygų atskirą 
biblioteką ateities kartoms. 
Antano pradėtąjį darbą tę
sia Australijos Lietuvių 
Fondas. Pradininko garbei 
A.L. Fondas ją pavadino:

Antanas Krausas

ALB vadovų konferencija

ALB 30 metų gyvenime 
tai yra antroji tokia konfe
rencija, kurion suvažiavę 
lietuvių apylinkių pirminin
kai ir mažesnių vietovių se
niūnai, aptaria savo reika
lus. Gaila, kad vienos dides
nės apylinkės valdyba (Syd
ney) nesuprato tokios kon
ferencijos svarbos ir tikslų 
ir joje nedalyvavo.

Pirmąją konferencijos 
dieną, po trumpos ALB 
Krašto V-bos pirm. V. Ne- 
verausko įžangos, visų 
atvykusių padahnių pirmi
ninkai ar atstovai patiekė 
savo veiklos pranešimus, 
kuriuose atsispindėjo jų 
vietovių kultūrinis ir visuo
meninis gyvenimas.

CANBERRA. Ši maža kolo
nija didesnės veiklos neiš
vysto. Veikia skautai, kurie 
savo organizacijoje išlaiko 
savaitgalio mokyklą. Lietu
vių Namai — klubas yra sa
vistovus ir bendruomeninia
me gyvenime beveik neda
lyvauja. Lietuviškos radijo 
laidos transliuojamos kas sa
vaitę, lietuvių ir anglų kal
bose. Kadangi šioje koloni
joje yra nedaug lietuvių, tad 
kartais ir lietuvių menininkų 
iš užsienio apsilankymai nė
ra labai sėkmingi publikos 
atžvilgiu.

ADELAIDĖ. Čia yra susi
būrę apie 1500 lietuvių, ku
rių apie 400 - 500 aktyviai 
reiškiasi lietuviškame kul

Antano Krauso Šaltinių 
Biblioteka.

Dar daug daug darbų, 
daug daug nemigo naktų, 
daug rūpesčių, sielvarto, o 
kartais ir džiaugsmo atžy
mėtas Antanas Krauso nu
eitas kelias, kuriame darbais 
įmintos liko jo pėdos.

Laiko dulkės jų neužpus- 
tė.

Visada telieka mums jo 
šviesus atminimas.

Ignas Alekna

tūriniame ir visuomeninia
me gyvenime. Veikia skau
tai, sporto klubas, tautinių 
šokių grupė, du chorai, teat
ras, dvi savaitgalio mokyk
los, lituanistiniai kursai, 
Adelaidės lietuvių sąjunga, 
kuri administruoja Lietuvių 
Namus, įkurta ir lietuviška 
parapija su nuosava Šv. Ka
zimiero koplyčia. Lietuviška 
radijo programa, kuri 
transliujama vieną valandą 
savaitėje.

Kultūrinis ir visuomeninis 
gyvenimas yra labai gyvas, 
kartais net per daug per
krautas įvairiais parengi
mais ir baliais. LKV Ramo
vė, kuri remia visų kultūri
nių organizacijų veiklą. Prie 
apylinkės valdybos veikia 
moterų sekcija, o katalikės 
moterys yra susibūrusios į 
draugiją.
MELBOURNAS. Priemies
čiuose ir apylinkėse gyvena 
apie 2500 lietuvių. Aktyvio
je veikloje dalyvauja apie 
800. Stipriai reiškiasi skau
tai, subūrę virš šimto jauni
mo, savaitgalio mokykloje 
mokosi virš 60 vaikų, veikia 
sporto klubas, lituanistiniai 
kursai, Kredito kooperacinė 
draugija, du chorai, tautinių 
šokių grupė, Čiurlionio dis
kusijų klubas. Čia jau nuo 
1950 metų pastoviai išren
kama Australijos lietuvių 
katalikų federacijos valdy
ba, kuri leidžia savaitrašti
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PASKUTINĖ PROGA
turėti savo bibliotekoj pilnus komplektus abiejų lietuviškų 
enciklopedijų. L. E. buvome pritrūkę kai kurių tomų, tad
ryžomės papildyti.
Lietuvių Enciklopedija 36 tomai ........ $350.00
Encyclopedia Lituanica 6 tomai ........ $125.00
Vinco Krėvės Raštai 6 tomai ................................... $30.00
Iš mano atsiminimų — Petras Klimas ■ ■ ■. $12.00
Visi kiti Enciklopedijos leidyklos leidiniai išparduodami su 50% 
nuolaidos, (čia pažymėtus kainus yra be nuolaidos).
Lietuvos žemėlapis - mažo formato $1.50, Rubaiatai - S. Santva
ras $7.50, Amerikos lietuvių istorija - A. Kučas $10.00, Lithuanians 
in America - A. Kučas $6.00, The Brothers Domeika - L. Dovydė
nas $6.00, Pasakyta parašyta, II t. - A. Smetona $10.00, Atspindžiai 
ūkanose - V. Alantas $6.00, Palikimas - Faustas Klrša $4.00, Mūsų 
Lietuva, III-IV t. - B. Kviklys $22.00, Dialogas su lietuviais - B. 
Raila $6.00, Gluosnių daina - A. Vaičiulaitis $3.50, Lietuvių -kalbos 
veiksmažodžių aspektai - L. Dambrlūnas $4.00, Pulgio Andriušio 
raštai. I tomas $5.00. Atidarl langai - S. Santvaras $3.50, Dainininko 
dalia - A. Kutkus $3.00, Nemarioji žemė - A. Tyruolis $5.00.

Kreiptis: J. Kapočius, P. O Box 95, So. Boston, MA. 02127 
Telef. dieną (617) 268-7730, vakarais (617) 282-2759.

Antano Krauso
vardo biblioteka

Gegužės 3 d. sueina 10 
metų nuo Antano Krauso 
mirties. Australijos Lietu
vių Fondo valdyba nutarė 
šaltinių (reference) bibliote
ką, kuri koncentruota Mel
bourne, ta proga pavadinti 
Antano Krauso vardu. Bib
liotekos atidarymas įvyks 
gegužės 4 d. (sekmadienį) 2 
vai. Ta proga, dalyvaujant 
velionies šeimos nariams, 
organizacijų atstovams ir 
šiaip svečiams, bibliotekoje

Pripažintas 
talentas

Helmutas Bakaitis yra 
pripažintas talentas ir jau 
turis didelį vardą teatro pa
saulyje Australijoje. Jo pa
linkimas šiam menui pasi
reiškė dar būnant gimnazis
tu Bankstowne. Vėliau jis 
perėjo eilę mokyklų, ilgesnį 
laiką vaidino Adelaidėje, o 
dabar jis nuo 1977 metų yra 
jaunimo teatro direktorius 
Melbourne. Įsteigus jauni
mo teatrą Melbourne H. Ba
kaitis buvo iškviestas iš 
Londono jam vadovauti.

Šiuo metu Melbourne 
jaunimo teatre vaidinamas 
su didžiausiu pasisekimu 
veikalas "Kaino ranka” 
(Cain’s Hand), kuris taip pat 
H. Bakaičio buvo statytas ir 
Adelaidės meno festivalyje. 
f,Kaino ranka” yra drama — 
komedija, parašyta Allan 
Mckay. Veiksmas vyksta 
mažame N.S.W. miestelyje, 
kur grupė jaunuolių bedar
bių (3 mergaitės ir 4 vyru
kai), neturėdami ką veikti 
pradeda imituoti televizijoje 
matytus charakterius ir iš 
nuobodumo virsta žiaurūs ir 
agresyvūs. Veikalo kalba 
grubi ir programoje perspė
jama dėl kalbos nesipiktinti.

Melbourne laikraščiai šį 
vaidinimą priima kaip drąsų 
ir provokuojantį. Atrodo, 
kad teatro direktorius Hel
mutas Bakaitis realizuos sa
vo svajonę — patraukti jau
nimą į teatrą, nes anot jo, 
anksčiau jaunimas į teatrą 
ateidavo tik tėvų atvestas.

Tai kūrybingo lietuvio 
darbas. Spektaklis vertas 
pamatyti iš įvairių požiūrių. 
Statomas St. Martin's Jau
nimo teatre South Yarra ir 
eis iki gegužės 24 dienos. 
Dėl vietų rezervacijų skam
binti tel. 267 3058. 

bus pakabintas A. Krauso 
portretas.

A. Krausas buvo tos bib
liotekos pradininkas. Jis or
ganizavo ir savo namuose 
komplektavo reikšminges
nių lietuviškų knygų rinkinį, 
pavadinęs tai A.L.B. Krašto 
Valdybos biblioteka. Po jo 
mirties darbas buvo susto
jęs. Krašto Valdyba 1978 m. 
šią biblioteką perdavė A.L. 
Fondui. Fondo valdyba jai 
davė naują šaltinių (refe
rence) bibliotekos vardą. 
Nutarta, mat, komplektuoti 
tik istorinės (senienos) ir 
mokslinės vertės turinčios 
knygos. Yra sudarytas ko
mitetas sekti lietuvių tautos 
reikalą liečiančias knygas 
bei straipsnius ir svetimo
mis kalbomis. Kiek ištekliai 
leis, tie leidiniai bus užsako
mi šiai bibliotekai. Jau su
daryta kartoteka ir knygos 
sunumeruotos. Veikalai bus 
prieinami visos Australijos 
lietuviams ir šiaip kitatau
čiams, besidomintiems kuria 
nors lituanistine problema. 
Knygų sąrašai bus pasiųsti 
visoms lietuvių bibliote
koms, o taip pat Australijos 
miestų ir universitetų bib
liotekoms. Bibliotekai vado
vauja D. Baltutienė, talkina 
J. Mikštas.

A. Krausas savo metu bu
vo Australijos lietuvių gy
venime viena ryškiųjų kul
tūrinio gyvenimo asmeny
bių. Įsteigė savo bute lietu
vių kalbos mokyklą ir joje 
mokė, platino lietuvių kny
gą, vadovavo Australijos 
Lietuvių Kultūros Fondui, 
kurį galima laikyti lyg ir 
pradininku dabartinio Aus
tralijos Lietuvių Fondo Ine. 
Tiko tat jo vardą iškelti ir 
vaizdžiai palikti ir ateinan
čiai lietuvių kartai, kuri jo 
nebeprisimena.

A. Krauso mirties de
šimtmečio proga jo vardas 
įrašomas į Australijos Lie
tuvių Fondo atminimų kny
gą, skiriant jam atskirą lapą. 
Be kitko čia tilps ir jo vardu 
įnašai. Pradinį įnašą $ 100 
atsiuntė mirusiojo našlė 
Anelė Krausienė. Atminimo 
įnašą padidinti turi progos 
visi buvę jo mokiniai, jo va
dovauti skautai, kolegos 
"Romuvos” korporacijos na
riai ir šiaip jį pažinę bei jo 
vardą gerbią lietuviai. Įna
šus Melbourne priima Fondo 
iždininkas V. Ališauskas, 
talkininkai — J. Meiliūnas, 
J. Krikščiūnas ir I. Alekna; 
kitose lietuvių kolonijose 
Fondo įgaliotiniai bei talki
ninkai.

Kazys Zdanius
A.L. Fondo Sekretorius
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AUSTRALIJOJE
apturėjo telegramomis, 
laiškais bei gyvais žodžiais 
galybes sveikinimų. Po vai
šių pasilinksminimas tęsėsi 
šokių salėje, o lietuviška 
daina vyravo virš viso ko. 
Salės administracijos duotas 
laikas taip skubiai artėjo 
prie pabaigos, o norinčiųjų 
skirstytis tebuvo labai 
mažai.

Sekančią —Velykų pirmą 
dieną, visi vestuvių dalyviai 
dalyvavo lietuviškose pa
maldose South Brisbane ir 
po pamaldų vėl visi pakvies
ti į erdvius Danutės ir Eriko 
namus. Kad ir erdvūs na
mai, bet svečių negalėjo su
talpinti, tad pagalbon atėjo 
kieme įruoštos skautiškos 
palapinės, čia vėl jau antros 
dienos puota tęsėsi iki vėly
vos nakties. Tai buvo tikrai 
ir neperdedant lietuviško 
stiliaus vestuvės, nors ir ge
rokai atmieštos jaunojo ar
timųjų australiška, bet labai 
malonia kompanijėle. Ban
dysiu paminėti bent svečius 
iš Sydnejaus: jaunosios mo
čiutė p. Stasiūnaitienė kuri 
yra kartu ir "part time” 
brisbanietė, jaunosios tėve
lis p. Gečiauskas, Juozas ir 
Vytas Stasiūnaičiai su šei
momis, p.p. Maksvyčiai su 
momis, D. Gečiauskas su 
žmona Roma, p.p. Maksvy
čiai su ponios mamyte Da- 
niškevičiene, jaunosios se
sutė Rūta, vestuvėms 
paskubėjusia sugrįžti iš už
sienio ir dar daug sydnejiš- 
kių.

Mūsų visų nuoširdi padė
ka Danutei ir Erikui Barto- 
nams už neapsakomą suge
bėjimą svečiais pasirūpinti, 
o jaunąjai porai gražių gra
žiausios ateities nuoširdžiai 
linkime.

LIETUVIAI
Lietuviai

Brisbane
REKOLEKCIJOS

Gerbiamas svečias Msgn. 
Dr. V. Balčiūnas aplankęs 
visas Australijos lietuvių 
kolonijas, priešvelykinę 
dvasinio atsinaujinimo misi
ją žieme krašte užbaigė 
Brisbanėje. Rekolekcijos 
vyko didžiosios savaitės 
antradienio ir trečiadienio 
vakarais. Mūsų neskaitlin
goj kolonijoj labai gausaus 
rekolekcijų dalyvių skai
čiaus ir neįmanoma tikėtis, 
be palyginus su praeitimi 
dalyvių skaičius abu vaka
rus buvo vienas iš skaitlin
giausių. Svečias aukojo šv. 
Mišias, klausė išpažinčių ir 
per abu vakarus paskė šešis 
pamokslus. Mes nevien 
klausėm, bet ir gėrėm kiek
vieną žodį net ir skiemenį 
taip ryškiai labai patraukliu 
akcentu ištartą. Momentas 
taip nuteikė, kad, atrodė, 
galėtum tokių pamokslų 
klausytis tris dienas tris 
naktis ir snaudulys nesi- 
pirštų, kaip įprasta...

Po paskutinio vakaro pa
laiminimo, mūsų kapelionas 
kun. Dr. P. Bašinskas prie 
altoriaus pasakė gilų padė
kos žodį savo ir parapijiečių 
vardu ir nepaisydamas aus
trališkų tradicijų pabučiavo 
Monsinjorą į abu žandus. Po 
to svečias buvo pakviestas, 
kad ir vėlyvai vakarienei į 
Lietuvių Namus. Čia kiek 
pasistiprinus, vėl buvo pra
dėta maža oficialioji dalis. 
Pirmasis svečią sveikino ir 
už viską padėkojo mūsų 
bendruomenės ir bažnytinio 
komiteto pirmininkas K. 
Bagdonas kartu įteikdamas 
svečio išlaidoms mažą voke
lį. Iš vietos lietuvių sveiki
no: P. Kviecinskas tam su
kūręs net jumoristinės poe
zijos gabalėlį. Po to sveikino 
K. Stankūnas, V. Zablockie- 
nė, F. Mališauskas, o jei ką 
pamiršau paminėti, labai at
siprašau. Galiausiai sveikino 
mūsų kapelionas, o svečias 
savo žodyje papasakojęs 
daug savo išgyvenimų bei 
patyrimų iš Lietuvoj, Romoj 
bei Amerikoj ten gyventų 
laikų, įpindamas net jumoro, 
padėkojo brisbaniečiams už 
viską. Monsinjoras laisvu 
laiku aplankė eilę vietos lie
tuvių šeimų. Su širdgėla 
svečią išleidome, bet kartu 
su viltimi anksčiau ar vėliau 
vėl pasimatyti. Mūsų padė
ka už malonų apsilankymą 
bei mūsų prisirišimą telydi 
Jus.
IR SUMAINĖ ŽIEDELIUS

Velykų šeštadienis ir taip 
jau labai pakili diena, o kas 
dėjosi Brisbanėj šių Velykų 
šeštadienį, linksta plunksna 
pati aprašyti. Čia sumainė 
žiedelius Lanetta Gečiaus- 
kaitė su Neil Bryant. Šv. 
Marijos bažnyčioje. Jaunuo
sius sujungė kun. Dr. P. Ba
šinskas, o vestuvių dalyviais 
tapo pripildyta veik pilna 
bažnytėle. Jaunoji kilimo 
sydnejiškė, todėl vestuvių 
elitą ir sudarė sydnejiškiai. 
’’Jungtinis” choras Brisba- 
nės ir Sydnejaus garsiai už
traukė Veni Creator. Gies
mes vargonais palydėjo 
sydnejiškis p. J. Maksvytis. 
Vestuvinė puota vyko Golf 
Club Yerongpilly Clubo la
bai erdviose patalpose. Puo
tą suruošė Danute ir Erikas 
Bartonai. Vaišių stalai buvo 
perpildyti maistu bei įvairių 
rūšių atgaivomis. Jaunieji

NEWCASTLE
MONSINJORAS 
VYTAUTAS BALČIŪNAS

NEWKASTELYJE

Gausiai lankę priešvely- 
kines rekolekcijas, kurias 
vedė svečias iš U.S.A, prel. 
V. Balčiūnas, patenkinti 
išklausytų pamokslų turiniu. 
Svečią sutiko ir globojo Da
na ir Alfonsas Bajaliai, gi 
Viktoras ir Ona Prazauskai 
priėmė svečią vakarienei. 
Nors tik porą dienų būda
mas Newkastelyje svečias 
nepraleido progos atsigai
vinti golfo laukuose.

NEGALUOJANTIEJI 
GERĖJA

Henrikas Rimgaudas ir 
Benediktas Liūgą širdies 
sutrikimų pasėkoje po pora 
savaičių turėjo išbūti ligoni
nėse. Velykų metu dalyvavo 
lietuvių pamaldose, atseit, 
jų sveikata pagerėjusi.

Stepas Klemenis po susi
dariusių komplikacijų, susi
žeidus surūdijusia geležimi, 
penkias savaites išgulėjo 
Warners Bay ligoninėje.

ATVELYKIS EŽERO
PAKRANTĖJE

Į Apyl. Valdybos rengia
mą iešminę Atvelykio sek
madienį prie Lake Macqua
rie ežero Speers Point Par
ke suvažiavo skaitlingai seni 
ir jauni. Margučių parodoje, 
kiaušinių mušime ir rideni
me buvo stipriai imtasi.

Teisėjai Meedy Butkienė 
ir Motiejus šeškus laimė- 
jančias. vietas už kiaušinių 
išdažymus pripažino trim 
jaunesniesiems — J., M. ir J. 
Dankin (Jono ir Onos Bal

Viktoras Baltutis

ŠUOLIS Į LAISVĘ
(Simo Kudirkos laisvės dramai

(Tęsinys iš pf. M.P. nr.)

MOTINA Jis tave pražudys...
SIMAS Nebijok, motin! Jis yra bailys. Matei, kaip 

išbalo ir sustingo iš baimės, kai pajuto mano ran
kas.

GENELĖ Bet tu negali čia pasilikti. Jis grįš su mi
licija ir tave suims.

SIMAS Seniai manyje kaupėsi pyktis, bet vis susilai
kydavau. Dar kiek ir būčiau sutrynęs...

MOTINA Ką tu manai daryti?
SIMAS Nežinau. (Pagalvojęs). Ar mes galime ką 

daryti?
GENELĖ. Tu gerai žinai, koks likimas tų, kurie pa

sipriešina!?
MOTINA Žiaurūs jie ir neatlaidūs. Jie lyg žvėrys 

įerzinti ir ištroškę... Tu turi slėptis. Palikti mus...
SIMAS Nėra kur slėptis. Paskutinis miško brolis mi

rė kankinio mirtimi. Tušti miškai ir prieglaudos 
juose nebėra...

GENELĖ Išvyk. Rask kitur darbą. Kur nors toli 
nuo...

SIMAS Bet čia mano namai. Čia žemė, už kurią ma
no ir tavo tėvas mirė. Jie nepaliko...

MOTINA Kiti buvo laikai. Viskas tada atrodė tik 
laikina. Atrodė, kad tai tik slopus rūkas, kuris iš
nyksta, rytmečio saulei pasirodžius.

SIMAS Geriau man mirti savoje žemėje, negu kan
kintis svetimoje. Negaliu aš palikti jūsų...

MOTINA Mūsų jie nelies. Nereikia jiems bejėgių 
moterų.

GENELĖ Gelbėkis, Simai! Stripas šį kartą tikrai 
užpyko ir jo veidas buvo keršto niršulio persunk
tas... Neleisk jiems tave taip lengvai sunai
kinti.

MOTINA Tu daug padėsi mums, jei mūsų kančias ir 
vargą skelbsi tiems, kurie nežino, kurie yra su
klaidinti ir mano mus rojuj gyvenant.

GENELĖ Taip. Tu turi palikti mūsų kraštą, kur ta
vęs nepasieks kerštinga priespaudos ranka. Kur

čiūnų anūkams) ir suaugu
siųjų grupėje — Veronikai 
Barštienei, Algiui Ivinskiui 
(Dr. A. Ivinskis šiuo metu 
yra U.S.A., bet neužmiršo 
atsiųsti savo margučio) ir 
Birutė Gasparonienė, gi 
stipriausias kiaušinis turė
tas Sigito Daugėlos rankose. 
Šiame velykiniame subuvi
me, atrodo, trūko tik sūpy
nių, kurios būdavo įrengia
mos Velykų dienomis Lietu
vos vienkiemių sodybose.

Po šio gražaus susitikimo 
valdyba rengia Motinos 
Dienos minėjimą sekmadie
nį, gegužės 4 d., St. Peters 
salėje, Hamilton.

SVEČIAI DISKUSIJŲ 
KLUBE

Pakeliui iš Adelaidės į 
Brisbane Newkastelyje su
stojo Zita ir Zigmas Vaboliai 
ir maloniai buvo sutikti Dis
kusijų Klubo susirinkime, 
kur atsilankę svečiai akty
viai dalyvavo diskusijose.

A.š.

SYDNEY
"GINTARAS”

SYDNEY OPEROJE

Jau buvo minėta, kad 
kasmet vis labiau populiarė- 
jančiame Shell National 
Folkloric Festivalyje ir šie
met dalyvauja Sydnejaus 
tautinių šokių grupė "Gin
taras”, kurią šiam pasirody
mui dar papildo keli šokėjai 
iš Sūkurio grupės. Gintarui 
vadovauja Kajus Kazokas, o 
meninė vadovė ir choreog
rafė yra p. Ava Saudargie- 
nė. Pernai Shell festivalyje 
Gintaras labai sėkmingai 
pasirodė su Melbourne gru
pe Klumpakoju.

Šių metų Shell folkorinis 
festivalis įvyksta birželio 
7-16 dienomis Sydnejaus 

laisvė...
SIMAS Aš seniai svajoju... Bet palikti jus ir gimti

nę, tai per didelė auka. Per daug reikalaujate...
GENELĖ Mūsų visų gerovei...
SIMAS Palikti jus ir žemę, kur mūsų tėvų ir bro

lių krauju sumirkusi. Palikti lyg bailiui, lyg...
MOTINA (Raminančiai). Nurimk. Gana aukų ir 

kraujo. Tu privalai palikti mus. Tavęs prašau, 
maldauju... Tuščia būtų tavo auka šiandien čia. 
Stripas tave užkapos, kaip nusikaltėlį ir dingsi 
be prasmės, be tikslo... Skubėk!

SIMAS Sakote skelbti visam pasauliui mūsų skriau
dą!? Skelbti kokia niekšybė, melas, teroras už
gožė mus... Ar supras?

GENELĖ Skubėk, nes Stripas gali tuoj grįžti!
MOTINA Aš tau paruošiu ką nors kelionei. (Išeina).
GENELĖ Simai, būk atsargus. Dėl mūsų nesirūpink, 

mes ištversime. (Lyg sau). Ką aš vaikams pa
sakysiu?

SIMAS Pasakyk... pasakyk, kad tėtis išėjo laisvės 
ieškotį. Taip. Laisvės. (Išima iš albumo keletą 
nuotraukų).

GENELĖ Tokia trumpa mūsų mažos laimės valan
dėlė. Tiek daug mano išsvajota. Svetimieji 
atėmė mums viską... Bet neišplėš jie mano meilės 
tau. Meilės šiam kraštui ir žmonėms. Aš prašy
siu Aukščiausiojo, kad jis lydėtų tave... kad Jo 
palaima saugotų... kad grįštum... (verkia).

SIMAS Nurimk! (Glosto jos plaukus, galvą). Mi
nėk mane geru žodžiu... Gražiausios mano gyve
nimo valandos su tavimi išgyventos... Tikėki, pra
eis šis košmaras. Blogis negali ilgai viešpatauti. 
Mūsų kova ir kančios ne veltui. Tikiu, kad ryto
jus bus giedresnis... Lauk manęs, Genele! Aš grį
šiu, kaip tas pasakų bernelis, nugalėjęs slibiną. 
Nieko nebijok, Genele, aš tave... (Įeina motina su 
ryšuliu).

MOTINA Skubėk, Simai! (Simas atsisveikina su Ge
nele ir motina). Telaimina Dievas tąyo žingsnius... 
(Simas išeina).

Uždanga
II VEIKSMAS

Sovietskaya Litva laivo kajutė. Stalas, kelios kė
dės. Ant sienų poSa paveikslų. Prie stalo sėdi Simas

operoje. Įvairių tautybių 
pasirodymai vyks operos 
Koncertų ir recording salėse. 
Ir visi pasirodymai pagal 
pajėgumą suskirstyti į gru
pes, kurios pavadintos spal
vų vardais. Lietuviai pateko 
į geltonos spalvos grupę, ir 
dalyvaus festivalio uždaro
majame koncerte birželio 16 
d., pirmadienį, 2 vai. p.p. 
koncertų salėje. Jau vien tik 
tas liudija, kaip aukštai Gin
taras įvertintas!

Bilietai į visus parengi
mus: koncertų salėje suau
gusiems $ 7.50, pensinin
kams, studentams ir vai
kams - $ 4.00; Recording sa
lėje: suaugusiems $ 4.00, 
pensininkams, studentams 
ir vaikams - $ 2.50. Bilietai 
jau gaunami nuo balandžio 
28 dienos. Anksti įsigiju- 
siems bilietus užtikrintai 
bus geresnė vieta.

RANKINUKŲ GROBIMAS

Pastaruoju metu Kanado
je pasidarė kasdieniniu reiš
kiniu rankinukų grobimas, 
ypač iš vyresnių moterų. 
Policija gauna kasdien po 30 
ar daugiau skundų apie pa
grobimus. Vengiant skau
desnių pasekmių policija pa
taria: einant, ypatingai va
karais, vengti neapšviestų 
gatvių. Įvairias vertybes, 
kaip raktus, pinigus, ar as
meninius dokumentus lai
kyti kišenėse. Jeigu grie
biamas rankinukas, stenkis 
nesipriešinti, kad nebūtų 
skaudžių pasėkų. Tokie pa
tarimai galioja ir Australi
joje.

***
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LIETUVIŲ KATALIKŲ CENTRAS 
ADELAIDĖJE

Kovo 29 dieną, septintą 
valandą vakaro susirenka 
nemažas skaičius tautiečių į 
Adelaidės Lietuvių Katalikų 
Centro salę. Nuotaika jauki, 
visi sėdi prie užtiestų stalų 
savo draugų, pažįstamų ir 
artimųjų tarpe. Visų akys, 
kaip magneto traukiamos, 
vis nukrypsta scenos link, 
kur ant papuošto stalo bal
tuoja vokuose surikiuotos 
knygos.

Lygiai septintą valandą 
užgęsta šviesos, prasiveria 
scenos užuolaidos, pasigirs
ta pirmieji Bernardo Braz
džionio eilėraščio "Regėji
mas” žodžiai. Deklamuoja 
Elė Varnienė giliai įsijautusi 
į kiekvieną išreikštą mintį. 
Poeto žodžiai beldžiasi į 
publikos širdis, skverbiasi į 
visų sąžines: ’’Kas esi? Kas 
esi? ...kas paseks man be žo
džio be aido?” Brazdžionio 
eilėraštis lyg mistiška invo- 
kacija puikiai derinasi su šio 
vakaro tikslu. Paskutinei ei
lutei nuskambėjus salėje, 
kun. A. Spurgis, MIC, šios 
knygos pradininkas ir leidė
jas, paprašo šio iškilmingo 
susirinkimo sekretorių L. 
Pakalnį ir knygos redakto
rių P. Pusdešrį užimti gar
bės vietas. Po to jis pasida
lina su publika mintimis, 
kurios jį paskatino išleisti šį 
leidinį. Savo laiku jam teko 
matyti Vatikano archyvuose 
latviškų knygų komplektą, 
kurios ten buvo sutelktos 
nepriklausomybės laikais. 
Knygos, vienodais virše

ir rašo, žodžiai perduodami per juostelę.
SIMAS Brangi Genele. Rašau tau laiškus kasdien, bet 

jie tavęs niekuomet napasieks, nes negaliu tau jų 
pasiųsti. Jau šešios savaitės, kaip aš ant laivo 
Sovietskaya Litva, o, rodos, amžiai prabėgo, kai 
tariau tau sudie. Kasdien jus aplankau, mano mie
lieji. Kasdien ilgesingu žvilgsniu skrieju per jū
ros bangas pas jus.
Esu netoli Amerikos krantų. Dažnai kyla mintys 
viską palikus šokti jūron ir plaukti krantan, kur 
laisvė, kur priespaudos nėra. Kažkas vis mane 
sulaiko. Gal baimė, kad jums kas neatsitiktų? 
Gal nujautimas, kad mes tada gal jau niekuomet 
nepasimatytumėm? Mano meilė tau, vaikams, tė
viškei ir Lietuvai yra per stipri, kad galėčiau ją 
staiga nutraukti.
Bet kai pagalvoju apie neteisybę, mums padary
tą, apie primestą priespaudą, apie iškentėtus žiau
rumus, tada vėlei trokštu nors valandėlei išlipti 
ant laisvos žemės kranto ir skelbti laisvėje gyve
nantiems apie mūsų skausmą, kurio jie nepatyrė, 
apie priespaudą, kurios jie nepažino. Gal ta
da jie suprastų, kodėl mūsų mažytė tauta paau
kojo tūkstančius geriausių savo sūnų; kodėl Si
biro taigose ir vergų stovyklose mirštančio lūpos 
mini Lietuvos vardą, kodėl laisvė brangesnė už 
gyvybę. Gal suprastų...
Šiandien prie mūsų laivo sustojo amerikiečių lai
vas. Vyksta žvejonės derybos. Amerikiečiai tokie 
linksmi, be rūpesčių. Jų veiduose šypsenos ir at
virumas, nėra įtarimo ar nepasitikėjimo... (pasi
girsta žingsniai ir įeina Boris. Simas slepia laišką 
ir su nepasitikėjimu žiūri į jį).

BORIS Matau mėgsti vienas būti. Retai kada įsijun
gi bendron laivo nuotaikon.

SIMAS Nebijau vienumos, bet nevengiu ir drau
gystės.

BORIS Neturi ant šio laivo nei vieno, kurį draugu 
galėtum pavadinti.

SIMAS Draugais visus mes tituluojame — esame 
visi draugai.

BORIS Draugai? šalti ir įtaringi. Bijome atverti 
mažiausią savo vidaus dalelę. Baiminamės net 
per miegus išsitarti tai, kas viduje užrakinta. Ne
noriu būti įkyrus, bet nuo pirmos dienos pastebė
jau, kad nesi tu toks, kaip mes visi ant šio laivo.

SIMAS Pirmoji mano išvyka laivu. Neįpratęs laivo 
gyvenimam..

liais, skoningai įrištos, pasi
liks amžiams turtingiausias 
latvių kultūros šaltinis. Tad 
ir jam parūpo perduoti atei- 
nančiom kartom, išeivių vil
tis, meilę tikėjimui ir tėvy
nei Lietuvai. Idant "vėjas 
nenupūstų dvidešimties 
metų darbo vaisiaus pėdų". 
Publikai prisipažino esąs tas 
"spiritus movens”, kurio 
pastangomis ši parapijos 
kronika išvydo pasaulį.

Po to seka Viktoro Baltu
čio vaizdi vinjetė, kurioje jis 
išryškina leidėjų siekimus ir 
knygos naudą. Gal geriau
siai šituos tikslus galima bū
tų apibūdinti jo pasirinktu 
moto: ” ... kas nepažįsta 
praeities, kaip aklas žengia 
ateitim”

Jo nuomone, istorikai 
knygoje ”... ras daug nau
dingų žinių ir istorinės me
džiagos, ne tik apie lietuvių 
Katalikų Centro veiklą, bet 
ir pirmąsias dienas Pietų 
Australijoje ar net Austra
lijoje, turės progos pastudi
juoti naujakurio vargus, 
siekius, lūkesčius.” 0 kita 
svarbi šios knygos paskirtis 
■ tai būti pavyzdžiu ateinan- 
čiom kartom. Leidėjai norė
dami pasiekti platesnę vi
suomenę, įdėjo parapijos 
įsikūrimo ir veiklos apžvalgą 
anglų kalba. Šią knygą galės 
paskaityti ir mūsų anūkai, 
kurie gal jau netaip stipriai 
mokės lietuviškai.

Seka meninė dalis. Mote
rų kvartetas "Nemuno duk
ros” A. Urnevičienė (vado

vė), B. Budrienė, A. Ka
minskienė, S. Pusdešrienė, 
akompanuojant N. Masiuly- 
tei-Stapleton, sužavi ir už
buria muzikaliai tiksliu tonu, 
geru susidainavimu, lyriniu 
išpildymu ir visapusiška 
harmonija su pianiste. Jau 
nekartą tenka girdėti "Ne
muno Dukras”, nekartą ir 
jauną, gabią pianistę - 
akompanuotoją. Jų reper
tuaras keičiasi ir publika iš
girsta vis naujų dainų. Šį 
vakarą jos išpildo Vytauto 
Gorino "Kaip aras”, "Mergi
na” autorius nežinomas ir 
L. Andriulio "Plaukia Ne
munėlis”.

Pagaliau išgirstame ir re-

8MB
Leidinio viršelis 

BORIS Laivo gyveniman negalima įprasti. Reikia 
pajusti jo pulsą, tapti jo dalimi. Pamiršti save ir 
visa, kas liko krante.

SIMAS Niekuomet aš to padaryti negalėsiu. Tai at
sižadėjimas savęs, savo asmenybės! Virsti be
jausme laiyo dalimi? Ne! Niekados!

BORIS Aš jau vienuolika metų gyvenu jūroje. Pa
likau savo kraštą, žmones... Laimės ieškoti išėjau, 
kaip dažnai man sakė. Ne! Ne laimės išėjau aš 
ieškot. Bėgau nuo skausmo ir vargo, kurių per 
daug prisirinko mano krašte. Nebepakėliau. Išvy
kau. Skausmas nuslopo. Bet gimė širdyje ilgesys. 
Atminimas krašto šiandien toks gyvas ir skaid
rus. Neužpylė jo jūros bangos, nenuskendo jis 
žalsvame gylyje... Išliko jis tyras ir kartu skaus
mingas... Ar žinai, kad ilgesys žudo?

SIMAS Ilgesys yra kančia, o kančia užgrūdina ar
ba nužudo.

BORIS Jūra nežudo. Ji priglaudžia. Jos lengvas su
pimas užliūliuoja amžinai... žemę palikus, jūros 
globa traukia...

SIMAS Aš nemėgstu jūros. Ji šalta. Jos nuolatinis 
šniokštimas ir lūžtančių bangų putos man pri
mena žvėrį, pasiruošusį pulti.

BORIS Tu nesi jūros vaikas. Nejausdamas po kojo
mis žemės, nerimstį, ir žemės ilgesys kankina. 
'Žemė mus pririša, kai jūra atpalaiduoja.

SIMAS Mes priklausome žemei.
BORIS Jinai krauju permirkusi. Bijau ant jos koją 

padėti, ją liesti, nes per daug susikaupė joje 
skausmo ir niekšybės... O dėl jos kovoti, aukotis, 
aš neturiu nei noro, nei jėgų.

SIMAS Tai pasidavimas be jokio pasipriešinimo, be 
kovos!

BORIS ar verta mirti, kai žinai kad nelaimėsi, kai 
žinai tuščiai aukojies...

SIMAS Kiekviena auka, nors kartais ir atrodo betiks
lė ir mažytė, sudaro dalį tos didžiosios, kuria pa
siekiamas tikslas.

BORIS Žinau. Jūs lietuviai kovojote, nors žinojote, 
kad laimėti neįmanoma. Gal ir mums reikėjo pa
rodyti didesnį pasipriešinimą?..

SIMAS Mes ir šiandien... (Staiga nutyla lyg per 
daug pasakęs).

BORIS Manęs nebijok. Mano širdies neslegia joks iš
davimas. Buvo valandų, kai išdaviko siautulys 
pagaudavo ir viliodavo. Kaip lengva pasiduoti ap
linkai, tapti dalimi pūvančio kūno... (Apsižvalgo

Bus daugiau

daktoriaus žodį. Pranas 
Pusdešris yra gerai žinomas 
Adelaidės literatas, kuris 
pasišventusiai dirba lietu
vybės ir katalikybės veiklo
je. Tikrai galima pasakyti, 
kad tai žmogus, kuris savo 
talentais dalinasi su visa lie
tuvių bendruomene Austra
lijoje. Jis trumpai apibrėžia, 
kad visą medžiagą reikėjo 
surinkti iš protokolų, spau
dos ir atsiminimų, kukliai 
nutylėdamas kiek naktų iš
sėdėjo rašydamas, sustaty- 
damas ir koreguodamas šią 
knygą. Kiek triūso, pastan
gų, energijos ir pasiaukoji
mo reikėjo įdėti, kol visas 
leidinys buvo darbiai apipa
vidalintas. Teko girdėti, kad 
jam talkininkavo jo žmona ir 
Viktoras Baltutis, kuris tar
pininkavo tarp leidėjų ir 
spaustuvės, ir taip pat kun. 
Spurgis, kurio patarimai 
įvairiais klausimais labai 
padėjo rasti tą aukso vi
durkį •— praleisti sutemas ir 
išryškinti pakilius parapijos 
momentus.

Iš redaktoriaus sužinome 
taip pat, kad kun. P. Vaseris 
labai daug yra pasitarnavęs. 
Jis surinko tekstą lietuvišku 
šriftu "Tėviškės Aidų" 
spaustuvėje Melbourne, o 
pats spausdinimas jau vyko 
Adelaidėje. Redaktorius 
pamini, kad dėl didelės sku
bos (mat buvo tikėtasi iš
leisti knygą pernai lapkričio 
20 d., tai yra Katalikų Cent
ro dvidešimties metų jubi
liejaus proga) nukentėjo sti
liaus vientisumas. Kada pa
aiškėjo, kad sukakties datai 
nebesuskubs išleisti knygos, 
tada buvo paprašyti duoti 
savo veiklos aprašymus vi

sos organizacijos bei viene
tai, kurie veikia centre. To
kiu būdu knygos apimtis 
prašoko šimtą puslapių.

Po redaktoriaus žodžio, 
Genovaitė Vasiliauskienė 
padainuoja dvi dainas. Dai
nininkė visad mielai sutinka 
paįvairinti subuvimų prog
ramas, todėl ir publika jai 
nepašykšti katučių. Dainos 
skamba nuotaikingai. Pia
nistės N. Masiulytės - Stap
leton akompanavimas suda
ro idealų foną, kuriame vy
kusiai pasireiškia daininin
kės vokalinės skalės apim
tis.

Po to seka knygos leidėjo 
žodis. Kun. A. Spurgis, MIC 
paaiškina, dar vieną susi- 
trukdymo priežastį. Pirmo
sios laidos vieną tūkstantį 
egzempliorių tenka grąžinti 
spaustuvei, dėl nepriimtinų 
spausdinimo klaidų. Publika 
taip pat painformuojama, 
kad L.K.C. Taryba investa
vo 5.500 dolerių, iš kurių jau 
yra daugiau kaip pusė grįžę į 
Tarybos kasą.

Sužinota, kad leidėjas iš 
savo sūtaupų yra nupirkęs 
šimtą egzempliorių, kuriuos 
savo lėšomis išsiuntinėja 
lietuviškom bibliotekom ir 
vienuolynam, įvairiems ar
chyvams ir universitetams. 
Tai yra gražus pavyzdys!

Baigdamas savo žodį, lei
dėjas įteikia knygas garbės 
rėmėjams, rėmėjams ir vi
siems prenumeratoriams. 
Knygos pristatymas baigia
mas Tautos Himnu.

Susirinkę svečiai, nors ir 
paskubomis peržiūri knygą, 
o moterys ypatingai atkrei
pia dėmesį į fotografijas! 
Fotografas tikrai puikus! 
Kai kurie asmenys atrodo 
Katalikų Centro jubiliejaus 
amžiaus! Jau vien tik dėl fo
tografijų verta įsigyti šią 
knygą, kuri, kaip girdėjome, 
gaunama visose lietuviškose 
bibliotekose Australijoje.

Prie kavutės ir įvairių 
skanėstų, kurias paruošė L. 
K.M. Draugijos Valdyba, 
svečiai linksmai šnekučiuo
jasi ir nelabai rodo noro 
skirstytis namo.

Lietuviškoji visuomenė 
tikrai gali pasididžiuoti šia 
istoriniai įdomia Šv. Kazi
miero parapijos veiklos kro
nika! I.I. Davis

MIRĖ J.P. SARTRE

Balandžio 15 d. Paryžiuje 
(Prancūzijoje) mirė Jean- 
Paul Sartre - prancūzų ra
šytojas, dramaturgas ir gal 
pirmoj eil“i filosofas. Šalia 
Einšteino bene viena iš 
pačių ryškiausių dvidešim
tojo amžiaus asmenybių pa
saulyje. Kaip filosofas jis iš
kėlė ir privedė iki viršūnės 
filosofinę srovę egzistencia
lizmą, kuris savo laiku do
minavo visame pasaulyje. 
Kaip rašytojas Sartre lygia
vosi su visais to meto pran
cūzų didžiaisiais — Andre 
Gide, Paul Claudel, Andre 
Malraux ir kt., laimėjęs No
belio premiją.

♦♦♦

Buvęs Amerikos prezi
dentas Mr. R. Nixon nese
niai išleido knygą, kurioje 
autorius perspėja Ameriką 
dėl ateities. Anot Nixono, 
’’rusai nenori karo, bet nori 
užvaldyti pasauli, ir jeigu 
Amerika nesiims priemonių 
tam sovietų veržlumui su
stabdyti, ji pralaimėsianti. 
Pagal Nixoną, Amerika turi 
apsispręsti, ir įrodyti, kad ji 
yra patikimas draugas ir 
gali būti baisus priešas.”

Mūsų Pastogė Nr. 16, 1980.4.28, psl. 5
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Tėviškės Aidus. Lietuvius 
katalikus aptarnauja du lie
tuviai kunigai, kurie gyvena 
Melbourne lietuvių katalikų 
parapijos namuose, kuriuose 
yra įsikūrusi ir Tėviškės 
Aidų spaustuvė.

GEELONGAS. Ankščiau čia 
gyveno nemažai lietuvių, 
bet jaunimui išvykstant į 
Melbourne, kuris pasiekia
mas greitkeliu per 45 min., 
Geelonge dabar priskaitoma 
apie 250 lietuvių iš kurių ak
tyviai reiškiasi apie 100 (iš 
jų 90 pensininkų). Veikia 
choras, savaitgalio mokykla, 
skautai, sporto klubas, Mo
terų draugija ir kt. Lietu
viškos pamaldos laikomos 
kartą per mėnesį.

LATROBE VALLEY. Tai 
slėnis, kuriame yra kasama 
rudoji anglis elektros jėgai
nei varyti. Lietuviai čia at
vyko 1947 metais; vieni bai
gę sutartis išvyko į didesnes 
lietuvių kolonijas, kiti čia 
įsikūrė. Gyvena apie 80 lie
tuvių iš kurių 20 susimoka 
solidarumo mokestį. Jauni
mo beveik nėra. Visas lietu
viškas gyvenimas palaiko
mas 6-7 šeimų, kurių inicia
tyva suruošiami minėjimai 
ir šiaip susibūrimai. Lietuvis 
kunigas apsilanko per di
desnes šventes. Ilgametė 
šios gyvenvietės seniūnė — 
V. Kožiniauskienė.

Čia suminėtos tiktai lietu
vių kolonijos, kurių atstovai 
dalyvavo konferencijoje ir 
patiekė pranešimus. Su 
ALB Krašto Valdyba palai
ko ryšį ir išvysto gana gyvą 
lietuvišką veiklą Pertho ir 
Hobarto lietuviai, kurie 
gana gausiai dalyvauja kas 
antri metai suruoštose Lie
tuvių Dienose.

Antrą konferencijos dieną 
pranešimus patiekė ALB 
Krašto Valdybos nariai.

Vicepirm. J. Lapšys rūpi
nasi ’’užsienio” reikalais. Jis 
pranešė, kad birželio mėnesį 
Australijoje lankysis Simas 
Kudirka su žmona. Jo marš
rutas jau numatytas. Prašė, 
kad kiekviena apylinkė 
stengtųsi išsirūpinti, kad

Skelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Jėzus Pasaulio Išganytojas
"Tu praminsi jį vardu Jėzus, nes jis išgelbės savo žmo

nes iš jųjų nuodėmių.” Mato Ev. 1:21.

Šiandien žmonijai labiausiai reikia gabaus Valdovo; to
kio, kurs būtų gana gabus išvesti žemės tautas iš neapy
kantos ir saumylystės ir iš visų nesutikimų ir tarpsavinių 
kovų, ir įvesti jas į pastikėjimo ir bendro sugyvenimo 
stovį, be kurio nebus galima įsteigti žemėje pasiliekan- 
čios taikos, ramybės ir saugumo žmonėse arba tautose.

Pasaulio istorijoje rašyta apie daugelį didvyrių, kurių 
vardai ir atsižymėjimai puošia istorijos puslapius. Vie
nok, nė vienas jų nebuvo susidūręs su tokia pavojinga 
padėtimi, kokioje šiandien yra pasaulis. Šiandien visas 
pasaulis pilnas visokių keblumų ir kiekviena tauta turi 
painių ir neišrišamų klausimų. Sakoma kad pasauliui rei
kia viršgamtiško žmogaus, kurs galėtų išgelbėti žmonij’ą 
iš suirutės, kilusios dėlei dviejų, vienoje gentkartėje 
įvykusių karų. Bet kur surasti tokį pageidaujamą Vadą, 
niekas negali pasakyti.

Biblijoje patsai Sutvertojas yra jpatiekęs savo žmo
nėms savo planą arba braižinį, parodantį kelią į pasaulio 
ramybę. Jo Žodis kuoaiškiausiai sako, kad Jėzus yra visų 
Dievo patvarkymų vykintojas ir žmonių laimintojas. An
gelų giesmė naktyje, kurioje Jėzus gimė, patvirtina šį 
faktą, nes jie skelbė, kad jis bus pasaulio Išganytojas, ir 
Tas, per kurį geroji Dievo valia bus apreikšta dabar 
mirštančiai žmonijai. Tuokart angelai taip pat pranašavo, 
kad per Jėzų bus įvykinta ramybė visoje žemėje.

Simo Kudirkos lankymosi 
metu būtų pakartotas tele
vizijos filmas ’’The Defec
tion of Simas Kudirka”. Tai 
pat ragino Simo Kudirkos 
apsilankymą, kiek galint 
daugiau išnaudoti Lietuvos 
laisvinimo reikalams.
Trumpai apibūdino
Krašto Valdybos politinę 
veiklą ir ryšius su latviais ir 
estais.

Narė švietimo reikalams 
Janina Vabolienė skundėsi 
ryšio stoka su lietuvių sa
vaitgalio mokyklomis. Kai 
kurios nesiteikia net atsa
kyti į aplinkraščius ar už
klausimus. Įsteigta Pulgio 
Andriušio premija, geriau
siai baigusiam lietuvių kalbą 
matrikuliacijos egzami
nuose.

Šių metų pabaigoje, per 
Lietuviu Dienas, šaukiamas 
visų savaitgalio mokyklų 
mokytojų suvažiavimas, ku
riame numatoma svarstyti 
įvairius savaitgalio mokyklų 
reikalus.

Narė kultūros reikalams 
Genovaitė Vasiliauskienė 
pranešė, kad Australijos 
lietuvių kultūrinis gyveni
mas yra labai gyvas. Praei
tais metais su koncertais 
Australijoje lankėsi sol. G. 
Čapkauskienė, muz. V. Va
siliūnas, sol. R. Mastienė, 
Los Angeles lietuvių teat-

NAMIE IR
APDOVANOTI TAUTOS 
FONDO ATSTOVYBĖS 

NARIAI

Centrinės Tautos Fondo 
Valdybos nutarimu Ameri
koje su specialiais įrašais 
prisiųstos plaketės — lente
lės Tautos Fondo Atstovy
bės pirmininkui Australijoje 
kun. Petrui Butkui ir iždi
ninkui Antanui Kramiliui.

PATRAUKLUS
VAKARAS

Balandžio 19 d. Sydnejaus 
Liet. Klube Sydnejaus Cari
tas ir Dainos choras surengė 
jaukų ir turiningą vakarą — 

ras. Šiais metais suruoštos 
Studijų Dienos. Liepos .mė
nesį iš JAV žada Australiją 
su koncertais aplankyti sol. 
P. Raginienė. Ji atvyksta 
savo "kaštais” ir žada aplan
kyti didesnes lietuvių kolo
nijas. Lietuvių Dienų metu 
lankysis rašytojas — poetas 
Stasys Santvaras, kuris po 
to dar aplankys ir kitas lie
tuvių kolonijas.

Iždininkas Leonas Geru
laitis pranešė, kad Krašto 
Valdybos kasa nėra tuščia, 
bet pertekliumi negalime 
didžiuotis. Krašto Valdyba 
neturėdama didesnių 
pajamų negali projektuoti 
jokių užsiangažavimų, o taip 
pat prisiimti finansinių įsi
pareigojimų, ypatingai 
kviečiant mūsų menininkus 
iš užsienio. Krašto Valdyba 
bandys išlaikyti perimtą iš 
praeitos valdybos sumą, kad 
sekančiai valdybai nereikėtų 
pradėti darbo tuščia kasa.

Sekretorius Martynas 
Pocius savo pranešime nu
siskundė stoka komunikaci
jos su apylinkėmis. Į įvairius 
aplinkraščius gauta tiktai 
50 % atsakymų. Dažniausiai 
tenka atsakymus išgauti te
lefonu, ar net per kitus as
menis. Kadangi visos valdy
bos dirba savanoriškai, be 
atlyginimų, tai bent kokia 
akcija yra neįmanoma ir 
tenka tiktai apeliuoti, ban
dant pagerinti ryšį su apy
linkėmis. Labai pavėluoti 
atsakymai (arba visai jų ne
gaunant) į aplinkraščius ir

SVETUR
balių, į kurį prisirinko gana 
apsčiai tautiečių. Vakaro 
programoje Dainos choro 
moterys, diriguojant Br. Ki- 
veriui, sudainavo dvi dainas, 
duetu to paties choro bal
singos choristės p.p. E. Bel- 
kienė ir A. Storpirštienė, 
akomponuojant B. Kiveriui, 
šiltai padainavo tris dainas 
ir pabaigai visas Dainos 
choras, diriguojant B. Kive
riui ir akomponuojant A. 
Laurinaičiui, padainavo net 
šešetą dainų. Sekė kun. P. 
Butkaus padėkos žodis ir 
chorui, dirigentui bei vi
siems talkininkams.

Aiškiai matėsi gausios

Padėka
Studijų Dienos, įvykusios 

Adelaidėje prieš Velykas 
penktadienį ir šeštadienį, 
praėjo su pasisekimu. Daly
vavo nemažas skaičius ade- 
laidiškių, o taip pat svečių ir 
iš kitų vietovių. Daugiausia 
jaunimo sutraukė šeštadie
nio paskaita apie mišrias 
šeimas. Prelegentai buvo 
puikiai pasiruošę ir visos 
paskaitos buvo tikrai įdo
mios. Kadangi šias Studijų 
Dienas suorganizuoti Krašto 
Valdyba buvo pasikvietusi 
eunimą, tad jiems ir pri- 

auso didžiausia padėka už 
tų dienų pravedimą ir pasi
sekimą. Daugiausia darbo 
įdėjo ruošiant: Marytė ir 
Jonas Verbylai, Rūta ir Eu
genijus Pociai ir Augis Za- 
moiskis. Dėkojam visiems 
prelegentams: Albinui Po
ciui, Jonui Meiliūnui, jun. 
abu iš Melbourne; Dr. Daliai 
Viliūnaitei, Janet Verbylie- 
nei, Terry Strout. Širdingas 
ačiū Moterų Sekcijai už visų 
Studijų Dienų dalyvių pa
maitinimą už tokią mažą 
kainą. Dėkojam ir p. Gusčiui 
už įrekordavimą visų kalbų 
ir diskusijų.

ALB Krašto Valdyba 

laiškus, apsunkina darbą ir 
sudaro bereikalingų išlaidų.

Narys jaunimo reikalams 
Juozas Stepanas, trumpame 
savo pranešime, ragino dau
giau dėmesio kreipti į jauni
mą ir ieškoti kelių, kaip kuo 
daugiau jaunimo įtraukti į 
mūsų bendruomenės veiklą 
ir gyvenimą. Atrodo, kad iki 
šiol dar vis nerandame gero 
recepto.

ALB statuto apžvalgą pa
teikė Viktoras Baltutis, iš
keldamas kai kurias statuto 
pastraipas, kartu įnešdamas 
ir pasiūlymų, kad pagyvinus 
mūsų bendruomenės gyve
nimą. (Ši apžvalga bus at
spausdinta atskirai).

Krašto Valdybos pirmi
ninkas patiekė pluoštą su
gestijų ir papildymų statuto 
teikalais ir kartu pasidžiau
gė konferencijos sėkmingu
mu. Visų apylinkių atsovai 
labai teigiamai atsiliepė apie 
konferenciją, tikėdami, kad 
ateityje jos bus ruošiamos 
dažniau, bent kas metai, nes 
tik šitokiame susibūrime yra 
įmanoma nuodugniau išgvil
denti mūsų bendruomenės 
reikalus ir rūpesčius.

Konferenciją uždaryti 
pakviestas Mūsų Pastogės 
redaktorius Vinas Kazokas, 
kuris savo žodyje pasidžiau
gė, kad jam buvo leista joje 
dalyvauti, nes tai įgalino pa
justi mūsų bendruomenės 
pulsą, pačiose jos gyvybės 
celėse. v 

publikos pasitenkinimas 
programa iš gausių katučių 
tačiau girdėjosi ir privačių 
skirtingų nuomonių. Esą, 
tautiečiai rinkosi į balių, o 
atėjo į ištisą koncertą. Girdi, 
ar tuo choras savęs nenupi
gina vietoj balinės progra
mos davęs ištisą koncertą,: 
kur būtų užtekę vien moterų 
dueto?

Po valandėlės sekė loteri
ja, kurią pravedė A. Krane
lius, o laiminguosius nume
rius traukė viešnios iš Ve- 
necuelos sesutės Jablonsky- 
tės.

Nors ne labai buvo palan
ki aplinka (pro užuolaidą, 
kuria atitveriamas klubo 
baras ir pokerio mašinos, vis 
tiek prasiveržę geriančių ir 
lošiančių garsai, kas trukdė 
susikaupti), bet choro dainos 
skambėjo darniai ir pat
raukliai.

BIRŽELIO IŠVEŽIMŲ 
MINĖJIMAS

Tautos Fondo Atstovybė 
ir šiemet ruošia birželio trė
mimų minėjimą lietuviams 
birželio 8 d., sekmadienį.

Šia proga maldomis bus 
prisiminti mūsų tautos kan
kiniai - komunistų aukos St. 
Joachims bažnyčioje Lid- 
combe ir tuo j po pamaldų 
minėjimas gretimoje para
pijos salėje. Pamaldose gie
da ir minėjime dainuoja 
Dainos choras, vad. Br. Ki- 
verio.

Tautos Fondo Atstovybė

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 724 5408 Veikia 24 valandas per parą

MEKAS
REDAKCIJAI

Gerbiamas p. Redaktoriau,

”M.P.” Nr. 12,1980.3.31 d. 
7 puslapyje p. VI. Dumčius 
savo korespondencijoje 
”ALB Krašto Valdyboje”, 
tarp kitko rašo:

'Įsimylėjęs į Australiją 
prieš ketvertą metų joje 
viešėjęs rašytojas ir žurna
listas Andrius Norimas žada 
dalyvauti adelaidinių Lietu
vių Dienų literatūros vaka
re. Iš Lietuvos ketina Aus
tralijoje lankytis Vilniaus 
operos solistė Tallat Kelp
šaitė”.

Randame reikalinga pa
aiškinti: 1) Tos spaudos dar
buotojų konferencijos metu 
p. A.Norimo pavardė nebu
vo iš viso minima ir apie jo 
atvažiavimą į Australiją, ar 
dalyvavimą Lietuvių Dienų 
literatūros vakare nebuvo 
jokios kalbos. 2) Kažkam 
paminėjus p. Tallat Kelpšai
tės pavardę ir jos galimą at
silankymą Australijoje, 
konferencijos dalyviams 
buvo paaiškinta, kad toks 
atsilankymas neturi nieko 
bendro su ALB Krašto Val
dyba ar Lietuvių Dienomis.

Toliau p. VI. Dumčius sa
vo korespondencijoje mini 
"skirtingus” VLIKo ir PLB 
atsišaukimus į lietuvius dėl 
atsilankymų Lietuvoje (žiū
rėk korespondencijos prieš 
paskutinį paragrafą).

ALB Krašto Valdybos 
pirmininko paaiškinimas 
buvo, kad asmenys, randą 
kontradikcijos tarp šių mūsų 
veiksnių pareiškimų, turi 
vadovautis savo sąžine ir 
sveiku protu. Konferencijo
je nebuvo jokios kalbos apie 
ALB Krašto Valdybos pir
mininko asmeninę nuomonę 
ar asmeninį paklusnumą.

Lygiai tenka komentuoti 
dėl p. Dumčiaus interpreta
cijos apie Krašto Valdybos 
rūpestį dėl tikrai išrinktų 
Krašto Tarybos narių "pa
jėgumo” atstovauti.

K.V. rūpestis yra, kad 
dažnai į Tarybos narius yra 
išrenkami asmenys, kurie 
turi dar ir svarbių įsiparei
gojimų kuriuose nors Lietu
vių Dienų meniniuose pa
rengimuose. Dalyvavimas 
repeticijose ir panašiai ati
traukia juos nuo K. Tarybos 
posėdžių. K.V. yra susirūpi
nusi iškelti K. Tarybos su
važiavimo svarbą ir reikš
mingumą ta prasme, kad 
mūsų Benruomenės gyvųjų 
reikalų sprendime aktyviai 
dalyvautų patys pajėgiausi 
bendruomenės nariai. Tik 
tokiu būdu pakelsime mūsų 
suvažiavimų reikšmingumą 
ir visos Bendruomenės oru
mą.

K.V. esame labai dėkingi 
korespondentams ir žurna
listams už domėjimąsi mūsų 
veikla ir jos aprašymą 
spaudoje.

Bet kartu prašome kurių 
nors pareiškimų neišgirdus 
ar nesupratus, nepapildyti 
rašinio savomis mintimis, 
neturinčioms pagrindo.

Su pagarba

ALB Krašto Valdyba
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ALFAS KREPŠINIO RINKTINĖ
PERTHE, Vį.k.

Robertas Sidabras
SPORTININKŲ IŠVYKA Į VAKARŲ AUSTRALIJĄ

Pereitų Velykų metu 
Australijos lietuvių vyrų 
krepšinio rinktinė gastrolia
vo Vakarų Australijos sosti
nėje Perthe, kur sužaidė 3 
rungtynes, visas laimėjo, 
pabendravo su tikrai nuo
širdžiais ir draugiškais toli
miausios mūsų kolonijos lie
tuviais, sugrįžo pilni gra
žiausių, neužmirštamų 
prisiminimų. Tuo pačiu buvo 
atnaujinti ryšiai su Pertho 
krepšininkais, kurie, nežiū
rint tolimos distancijos ir 
stambių kelionės išlaidų, iki 
šiol dalyvavo jau trijose 
Australijos lietuvių sporto 
šventėse.

Pasiruošimas šiai išvykai 
prasidėjo jau nuo šių metų 
pradžios, kai klubų atstovai 
pereitoje sporto šventėje 
nutarė nusiųsti mūsų vyrų 
krepšinio rinktinę į Perthą. 
Didžiausia organizacijos 
našta teko A.L.F.A.S. Val
dybos pirmininkui Jurgiui 
Jonavičiui ir Pertho "Tauro" 
sporto klubo pirmininkui 
Vytui Kltasaičiui. Sunkumų 
sudarė nustatyti išvykos 
datą, tačiau po dažnų ir ilgų 
ryšių telefonu su visais lie
tuvių sporto klubais buvo 
pasirinkta Velykų švenčių 
laikotarpis. Problemų iššau
kė ir rinktinės sudarymas, 
nes pagrindiniai žaidėjai E. 
Kardas iš Geelongo ir R. 
Leknius iš Melbourne dėl 
rimtų priežasčių šioje išvy
koje dalyvauti negalėjo. Da
lyvauti negalėjo ir Sydne
jaus reprezentantai R. Gul
binas ir P. Andriejūnas bei 
hobartiškis V. Radzevičius.

Buvo žaidėjų, kurie į toli
mą ir išlaidingą kelionę 
Perthą vykti nenorėjo vien 
dėl rinktinės trenerio. O tai 
buvo todėl, kad pereitoje 
sporto šventėje visų klubų 
vyrų krepšinio trenerių iš
rinktoje reprezentacinės 
rinktinės, kai kurie žaidėjai 
buvo ignoruojami rungty
nėse prieš Canberros 
Cannons. Tačiau, ALFAS 
Valdybos pirmininkui užtik
rinus, kad Vakarų Australi
jos išvykoje rinktinės pag
rindą sudarys visų trenerių 
išrinktas reprezentacinis 
vienetas, pakeitė nuomonę. 
Tačiau, užbėgdamas įvy
kiams už akių, turiu pasaky
ti, kad rinktinės treneris 
Stasys Šutas šio ALFAS 
Valdybos pirmininko užtik
rinimo nesilaikė ir tai buvo 
labai tamsus šešėlis mūsų 
vyrų krepšinio rinktinės iš
vykoje Vakarų Australijoje.

Ekspertai tvirtina, kad 
apie 5°/o viso žemės pavir
šiaus dar nėra tiksliai žemė
lapiuose atžymėta su viso
mis detalėmis.- Tuo tarpu 
mėnulis, kurio matome tik 
41 % paviršiaus, žemėla
piuose atžymėtas iki smul
kiausių detalių'. '

RINKTINĖ

Po didelių pastangų 
ALFAS Valdybos pirminin
kui ir rinktinės treneriui 
pasitarus su kitų klubų va
dovybėmis pavyko sudaryti 
šio sąstato galutinę rinktinę: 
Alex Wiasak, Petras Šutas, 
Dovydas Šutas, Jonas Obe- 
liūas, Saulius Karpuška, 
treneris Stasys Šutas — iš 
Geelongo, Alęis Milvydas, 
Vadim Roussiyan — Mel- 
bournas, Petras Urnevičius, 
Jonas Ignatavičius ir Algis 
Vieraitis iš Adelaidės. Be to 
į rinktinę pakviestas buvo ir 
Pertho "Tauro" krepšinin
kas Andrius Klimaitis. Iš
vykai vadovavo ALFAS 
Valdybos pirmininkas Jur
gis Jonavičius, jam talkinin

Australijos lietuvių krepšininkų rinktine Perthe. 1S kaires 
priekyje J. Obeliūnas, D. Šutas. Stovi iš k.: J. Donėla, ALFAS 
pirm. J. Jonavičius, A. Milvydas, V. Rossian, V. Wasiak, A. 
Vieraitis, P. Šutas, P. Urnevičius, J. Ignatavičius, E. Tapa
rauskas.

JAUNIŲ KREPŠINIS 

Berniukų iki 16-kos metų, 
kurie žaidžia Parramatta 
krepšinio sąjungos pirme
nybėse, vykstančiose kiek
vieną penktadienio vakarą 
Auburno krepšinio stadione, 
labai gražioje kovoje nuga
lėjo Penrith High School 
64:28. Po kelių savaičių per
traukos šiose rungtynėse 
vėl žaidė Michael Wallis, 
kuris savo žaidimu kitiems 
koviečiams suteikė daugiau 
pasitikėjimo. Jo puikus žai
dimas, kartu su visa koman
da koviečiams atnešė gra
žiausią šio sezono laimėjimą. 
Taškai: Michael Wallis 28, 
Edis Kasperaitis 14, Gary 
Atkinson 9, Robis Gaidžionis 
5, Edis Barila 2.

Jauniai iki 18-kos metų 
taip pat labai lengvai laimė
jo prieš Holroyd High 
School 90:31. Čia taip pat M. 
Wallis sužaidė labai gerai ir 
kartu su Petru Kapočium ir 
Miku Šepoku buvo labai geri 
puolime, nes aukščio vidur
kis 1 m. 90 cm. leido mūsų 
žaidėjams lengvai valdyti 
priešo lentas. Šios koman
dos gynimas daro labai gerą piada, ketvirtoji dalis, kur 
pažangą, ir visa komanda be kito rodoma ir uždarymopažangą, 
turi labai gražią ir užtikrintą 
ateitį. Taškai: Michael 
Wallis 24, Mikas Šepokas 18, 
Petras Kapočius 16, Edis 
Kasperaitis 14, Gary Atkin- 

kavo Juozas Donėla. Be to 
su krepšininkais į Perthą 
vyko ir lietuviškos spaudos 
atstovai Antanas Laukaitis, 
Edas Taparauskas, Rober
tas Sidabras, sporto organi
zacijos veikėjai Vladas Mar
cinkevičius, Jonas Kazėnas, 
ponia Birutė Jonavičienė ir 
viešnia iš Kanados mokytoja 
Silvija Martinkutė. Taigi 
grupę sudarė 20 asmenų.

Ir štai balandžio 3 d. va
kare Adelaidės aerodromą 
pripildė išvykos į Perthą 
lietuviai sportininkai, paly
dovai, ir reprezentantus iš
lydėti tautiečiai. Po jautrių 
atsisveikinimų bei linkėjimų 
lėktuvas pakilo Vakarų 
Australijos linkme, apie ku
rios sostinės Pertho miesto 
grožį kai kurie jau žinojome 
iš patirties, o kiti iš pasako

son 10, Antanas Protas 8.
Ilgesniam laikui į Europą 

išvažiavus buvusiam jaunių 
treneriui Petrui Andriejū- 
nui, jaunių komandoms da
bar vadovauja ir jas treni
ruoja Don Atkinson.

FILMŲ VAKARAS

Gegužio 31 dieną (šešta
dienį) Lietuvių Klube 
Bankstowne, Sydnejaus 
Sporto Klubas "Kovas” ren
gia labai įdomų filmų vakarą 
jauniems ir vyresniems. Visi 
koviečių rėmėjai, žaidėjai ir 
svečiai yra kviečiami šiame 
vakare dalyvauti. Filmos 
bus rodomos viršutinėje 
klubo salėje, kur nealkoholi
niai gėrimai bus pardavimė- 
jami ir visi jauniai, be am
žiaus skirtumo, ten galės 
dalyvauti.

Filmų programa: 1. Ryan 
Serijos — supažindinimas su 
krepšiniu Amerikoje. Spal
vota filmą, kurioje rodoma 
daug sulėtintų judesių.

2. Krepšinio pirmenybių 
nuotrupos iš Amerikos 
krepšinio pirmenybių.

3. Montrealio XXI olim- 
niada, ketvirtoji dalis, kur 

ceremonijos.
4. "Gateway to the Nul-’ 

larbor". Ši filmą yra profesi
onalinė, jau daug kartų ro
dyta įvairiuose Australijos 

jimų. Tą patį galima buvo 
pasakyti ir apie šios valsti
jos žmones bei mūsų tautie
čius, todėl pagrindinis šios 
išvykos tikslas buvo aplan
kyti savo brolius ir seseris, 
didelių nuotolių atskirtus 
nuo kitų lietuviškų kolonijų. 
Ir iš tikrųjų nuo pirmų aki
mirkų Pertho aerodrome 
mes pasijutome saviškių 
globoje, kurie geriau, nuo
širdžiau ir vaišingiau prig
lausti galėjo tik savo pačius 
artimiausius giminaičius. 
Pertho lietuviai plačiai at
vėrė mums savo namų duris 
ir lietuviškas širdis...

Tačiau žinojome, kad 
pagrindinis šios išvykos 
tikslas buvo iškelti lietuvio, 
lietuvio sportininko vardą 
Vakarų Australijoje, todėl

ŽIEMOS SPORTO
ŠVENTĖ

Šių metų žiemos sporto 
šventę rengia Sydnejaus 
"Kovas” ir ji įvyks liepos 
19-20 dienomis Tredbo. No
rintieji joje dalyvauti, pra
šome užsiregistruoti pas 
"Kovo” žiemos sporto vado
vą D. Kraucevičių, tel. 
709 8573. Laisvų vietų skai
čius labai ribotas, todėl pra
šome paskubėti.

kino ekranuose ir turėjusi 
didelį pasisekimą, šios fil
mos sumanytojas ir mece
natas yra Australijos lietu
vis milijonierius Gedas Pa
lūpis ir jo žmona Pajauta, 
kurie tarp Pietų ir Vakarų 
Australijos, turi savo nuo
savybėje kone visą Eucla 
miestelį. Jie surengė ekspe
diciją į dykumas, kur dar 
baltas žmogus nėra buvęs ir 
iš šios ekspedicijos buvo su
sukta ši spalvuota filmą. Pa
ti ekspedicija jiems kainavo 
virš 300.000 dolerių, kai ši 
spalvuota filmą kainavo virš 
30.000 dolerių. Abu yra di
deli sporto rėmėjai, su Aus
tralijos lietuviais sportinin
kais dalyvavo išvykoje į Ka
nadą ir Ameriką, kai jų duk
ra atstovavo paskirose ša
kose Australijos lietuvius. 

penktadienio rytą visi krep
šininkai susirinko treniruo
tei. Porą valandų rimtai pa
dirbėta, kad sekančią dieną 
mūsų reprezentantai gerai 
pasirodytų prieš 1979 metų 
čempionus Scarborough 
City. Po pietų svečiai ir vie
tiniai lietuviai laivu M.V. 
Duchess plaukėme Svan 
upe, kur mums parodė 
miesto ir upės pakrančių 
grožybes. Kelios valandos, 
praleistos su vietos lietu
viais, praėjo nepaprastai 
draugiškai bei nuotaikingai. 
Vakare sportininkai nuėjo 
ankstyvo poilsio, nes sekan
čią dieną laukė labai rimtos 
rungtynės.

AUSTRALIJOS
LIETUVIAI —

SCARBOROUGH CITY
64:61 (32:35)

Mūsų vyrų krepšinio 
rinktinė rungtynes pradėjo 
"kaip iš knygos" ir septinto
je minutėje turėjome jau net 
16:8 taškų persvarą. Tačiau 
treneriui į aikštę įleidus 4 
žaidėjus iš Geelongo "Vy
ties" klubo po poros minučių 
persvara "ištirpo” ir rezul
tatas tapo 16:16. Dvikova 
prasidėjo vėl iš naujo ir ini- 
ciatyvą perėmė varžovai. Ir 
ne tik iniciatyvą perėmė, bet 
mūsiškiai visiškai pakriko ir 
tik prieš kėlinio pabaigą ini
ciatyvą perėmė melburniš- 
kis Algis Milvydas ir indivi- 
duliai rezultatą sušvelnino 
iki 3 taškų.

Antro kėlinio pradžioje 
lietuviai vėl pademonstravo 
gražų krepšinį ir po 3 minu
čių pirmavo 41:37, bet po 
minutės rezultatas išlygin
tas 41:41. Nežiūrint kieto ir 
labai atkaklaus žaidimo 
16-ta min. lietuviai išėjo į 
prieki 53:47, bet kelios 
šiurkščios klaidos ir porą 
minučių prieš rungtynių pa
baigą 60:61 varžovų naudai. 
Padėtį išgelbėjo jauniausias 
rinktinės žaidėjas iš geelon
go Dovydas Šutas pelnęs 4 
taškus iš vidutinių distanci
jų, kas užtikrino lietuviams 
pergalę prieš 1979 m. Vaka
rų Australijos čempionus. 
Šias rungtynes gerai sužai
dė A. Milvydas pelnęs 18 
taškų, J. Ignatavičius 12, A. 
Vieraitis 10 ir A. Wiasak 10. 
Silpnai sužaidė P. Šutas pel
nęs vos 6 taškus, visus ant
rame kėlinyje. Kiti žaidėjai 
gavo mažiau progos pabu
voti aikštėje ir iš jų taškus 
pelnė: D. Šutas 4, P. Urne
vičius 2, V. Roussiyan 2, J. 
Obeliūnas 0, S. Karpuška 0.

Po pačių svarbiausių 
rungtynių visi susirinkome 
nuosavuose Pertho Lietuvių 
Namuose ir pavakarienia
vome kartu su vietos lietu
viais. Ir vėl buvo atnaujintos 
senos bei užmegstos naujos 
pažintys, tad laikas buvo 
praleistas labai nuotaikin
gai. Deja, teko anksti skirs
tytis poilsiui, nes rytojaus 
diena buvo Šv. Velykos ir 
kai kuriems sporto repre
zentantams tai buvo pirmas 
atvejąs praleistas ne savo 
šeimos tarpe... Be to po 
pietų teks žaisti dar dvejas 
rungtynes.

Bus daugiau

Už šios vertingos filmos 
paskolinimą, Gedui ir Pa
jautai Palūpiams, koviečiai 
reiškia nuoširžią padėką.
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Informacija
MOTINOS DIENA

CANBERROJE

Motinos Dienos minėji
mas Canberroje gegužės 4 d. 
tokia tvarka: pamaldos 
12.30 vai. St. Mary’s bažny
čioje Braddon. Pamaldys 
laikys kun. P. Martuzas.

Tuoj po pamaldų minėji
mas Lietuvių Klube. Ta 
proga atitinkamą žodį tars 
p. E. Ratienė, skautų Balti
jos tuntas praves meninę 
dalį ir po minėjimo ruošia 
kavutę visiems dalyviams.

Canberros Apyl. Valdyba

GEGUŽIS -
MARIJOS MĖNUO

Su šiuo gražiausiu pava
sario mėnesiu Lietuvoj yra 
neatskiriamai susipynę ir 
Marijos pagarbinimo litanija 
ir giesmės - tai brangūs tė
vynės ir jaunystės prisimi
nimai.

Bet daug gražių pastangų 
ir uolumo parodyta ir čia, 
Australijoj rudenėjančiam 
gegužy, gaivinti bei puose
lėti mūsų brangią religinę 
praktiką.

Gegužinės pamaldos bus 
giedamos kiekvieną sekma
dienį tuoj po šv. Mišių Lid- 
combe, taip pat kiekvieną 
penktadienj Liet. Klubo pa
talpose 7 vai. v.

Ragina šeimas ir organi
zacijas, kad susitarę pasi
kviestų ir kunigą pamal
doms vadovauti.

PAGERBSIME MOTINAS

Jungdamiesi su šio krašto 
papročiais Motinos pagerbi
mui, skiriame antrąjį gegu
žės savaitgalį - gegužės 
10-11 d.d.

šeštadienį, gegužės 10 d. 
10 vai. per 2EA Ethnic Ra
dio stotį lietuviškoji valan
dėlė bus skirta motinų pa
gerbimui. Programoje Syd. 
savaitgalio mokyklos moki
niai ir ateitininkai.

šešt., 4 vai. Liet, kapinėse 
Rookwood pamaldos už mi
rusias motinas šiose kapinė
se ir visame pasaulyje. Pra
šome papuošti kapus žvaku
tėmis ir gėlėmis.

Sekmadienį, geg. 11 d., 
11.30 vai. gegužės iškilmin
gos pamaldos St. Joachim’s 
bažnyčioje Lidcombe už gy
vas ir mirusias motinas gie
dant Dainos chorui. Norį 
atskirų šv. mišių, savo in
tencijas bei aukas gali per
duoti kunigams arba aukų 
vokely įdedant rinkliavoj ar 
dėžutėj. Ypač kviečiamas 
jaunimas kuo daugiau pri
imti šv. komuniją aukojant 
ją už savo motinas. Išpažin
čių bus klausoma nuo 10 vai.

Australijos Lietuvių Fizi
nio Auklėjimo Sąjungos 
(ALFAS) Valdyba pasiuntė 
laiškus federalinei vyriau
sybei ir Australijos Olimpi
nės Federacijos Komitetui 
Sareikšdama savo pritarimą 

oikotuoti olimpinius žaidi
mus Maskvoje. Lygiai olim
pinių žaidimų Maskvoje 
toms pačioms institucijoms 
pareiškė pavergtų tautų 
vardu Pavergtų Tautų Ko
miteto pirmininkas Sydne- 
jue p. Antanas Kramilius.

***
Ethnic Radio lietuvių kal

ba valandėlėje artimiausioje 
ateity girdėsime: balandžio 
26 d., šešt., 10-11 vai. J. Tu
mo-Vaižganto minėjimą, o 
gegužės 3 d. tuo pačiu laiku 
bus paminėtas spaudos at
gavimas.

Lietuvių kalba radio lai
dos kiekvieną šeštadienį 
10-11 vai. ryto.

**♦
PRANEŠIMAS

Sydnejaus Liet. Mot. Soc. 
GI. Draugijai $ 5 auką įteikė 
p. G. Lingienė. Draugija dė
koja p. G. Lingienei, o taip 
pat reiškia gilią padėką 
Sydnejaus Liet. Klubo Va
dovybei už visokeriopą 
Draugijai palankumą. Ačiū.

S.L.M.S.G. Draugijos 
Valdyba

3 Adelaidės lietuvių teatras VAIDILA gegužės 3 d., ’ 
! šeštadienį, 7.30 vai. v. Lietuvių Namuose, Norwood, stato Į

Vinco Krėvės dramą

Žentas J
Malonu pranešti, kad į VAIDILOS teatro eiles įsijungė « 

s/ daug jaunimo. Kviečiame visus tautiečius gausiai ’ 
jį atsilankyti į spektaklį ir paremti lietuviško teatro darbą. I 
# Režisuoja Vytautas Opulskis.
5 Bilietai platinami J.J. Bačiūno vardo biliotekoje, Šv. ( 
n Kazimiero parapijos kioske ir spektaklio dieną prie j 
į įėjimo

į’ Adelaidės Lietuvių Teatras / :
3 VAIDILA

V I s
SŪKURIO SUKAKTIES 

ŠVENTĖ

Balandžio 20 d., sekma
dienį, Sydnejaus taut, šokių 
grupė Sūkurys atšventė sa
vo penktą gimtadienį. Per 
penkerius metus iš mažyčio 
kūdikėlio p. M. Coxienes 
pastangomis ir pasiaukoji
mu bei stipria tėvelių para
ma Sūkurys išaugo i stiprų

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE
16-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414

Parengimai:
Gegužės'3 d., šešt., 8 vai.

§ Viščiukų ir šampano 
vakaras

su Las Vegas ir Paryžiaus stiliaus 
programa

TEH BARE NECESSITY 
Įėjimas su bilietais $ 5 asmeniui

S, Gegužės 7 d., treč., vakare
KLUBO METINĖS

Bus duodami užkandžiai ir 1 valandą 
nemokamai gėrimai

Gegužės 10 d., šešt., 8 vai.
JACKPOT VAKARAS

Bus traukiama laimingojo nario nume
ris. PREMIJA 275 DOLERIAI!**

PARAMA ETNINĖMS 
GRUPĖMS IR 
ORGANIZACIJOMS

Imigracijos ir Etniniams 
Reikalams Ministerija skiria 
nemažas paramos sumas 
tautybių kultūrinei veiklai. 
Parama skiria įvairių sri
čių darbuotojams bei gru
pėms. Antai italų klubui 
Tasmanijoje paskirta 3000 
dolerių įsteigti klubo biblio
teką padedant išlaikyti ita
lišką kultūrą.

Įdomu, ar lietuviai yra 
kreipęsi prašydami kokios 
paramos savo etninei veik
lai. Iki šiol neteko girdėti,

A I P
ir daug žadantį meninį vie
netą.

Šventė pradėta bažnyčio
je pamaldomis, kur Sūkurio 
jaunimas gražiai lietuviškai 
skaitė šv. Rašto ištraukas. 
Vaizdas buvo tikrai įspūdin
gas, kai jaunimas gražiai iš
sirikiavęs vienoda apranga 
ėjo prie komunijos.

Po oficialios šventės da
lies Sūkurys su savo tėve
liais, seneliais, broliukais ir 

kad būtų buvę kam iš lietu
vių skirta.

PAŠALPA TĖVAMS IR 
MOKSLEIVIAMS

Australijos Švietimo Mi
nisterija teikia pagalbą že
mo atlyginimo tėvams, ku
rių vaikai lanko gimnaziją 
paskutiniuosius dvejus me
tus. Ligi 550 dolerių metams 
skiriama už kiekvieną vaiką, 
lankantį paskutiniuosius 
dvejus gimnazijos metus. 
Aukščiausią paramą gali 
gauti tėvai, jei jų metinis 
uždarbis tėra tik $ 6.200 ar
ba mažiau. Ir aukštesnio at
lyginimo šeimos gali prašyti 
paramos, bet ji gali būti ati
tinkamai mažesnė.

Jeigu kas atitinka minėtas 
sąlygas, tegu kreipiasi į 
Švietimo departamentą 
kiekvienos valstijos sostinė
je paduodant prašymą ir 
prašant platesnių informa
cijų.

sesutėm spaudė prie upės į 
Gillawarna parką gegužinei. 
Tai buvo tikras šeimyninis 
suėjimas pradedant mažy
čiais ir baigiant baltagalviais 
seneliais. Jaunikliai lakstė, 
krykštavo išdykavo. Net tė
veliai susigundė žaisti kvad
ratą ir sudarė dar tautinių 
šokių grupę (jaunimui kon
kurencija?!). Jau temstant 
nuskambėjo paskutinis 
akordeono garsas ir daina 
"Lietuva brangi..."

Tai buvo įspūdinga, gra
žiai praleista diena. 
Džiaugsmas ėmė matant 
tiek daug priaugančio ir ak
tyvaus lietuviško jaunimo. 
Gal kitais metais Sūkurys 
vėl rinksis į Gillawarna at
švęsti savo .gimtadienio ne 
vien tik su artimaisiais, bet 
kvies visus drauge pasi
linksminti ir bendrai pasi
džiaugti.

*
&

VIETOJ 
90 GĖLIŲ
Pagerbdama a.a. J. Pet- 

niūną vietoj gėlių P. Donie- 
lienė A.L. Fondui skyrė 4 
dolerius.

Pagerbdami mirusi Tau
tos Fondo Atstovybės narį 
Jurgį Petniūną vietoj gėlių 
ant jo kapo, aukojo Lietuvos 
laisvės reikalams: $ 20 E. 
Rašymas, $ 10 S. Jarem- 
bauskas. Po $ 5 — A. ir L. 
Kramiliai, J. Černiauskas, J. 
Slavėnas, H. Karvelienė. J. 
Veteikis. $ 2 Agnė Meiliū- 
nienė. Dėkingi už nevystan
čias gėles.

Tautos Fondo atstovybė

Balandžio 14 d. laidoje 
buvo skelbtos aukos Aus
tralijos Liet. Fondui vietoj 
gėlių pagerbiant a.a. J. Pet
niūną. Aukotojų sąraše ne
paminėtas p. L. Simanaus- 
kas, ta intencija aukojęs 5 
dolerius. Maloniai atsipra
šome. Red.

♦ * *
Gyventojais perpildyta 

Indonezija neišsprendžia 
klausimo, kaip efektyviai 
pravesti gimimų kontrolę. 
Jau dabar Indonezija turi 
140 milijonų gyventojų, o 
šimtmečio pabaigoje prie 
esamos padėties gyventojų 
skaičius bus dvigubai dides
nis.

* * *
Maskva skelbia, kad Af

ganistane atimtaiš laisvės 
kovotojų kovų metu chemi
nių ginklų, gamintų Ameri
koje. Esą, tie cheminiai 
ginklai bus ištyrinėti ir do
kumentaliai atreportuoti vi
sam pasauliui kaltinant 
Ameriką.

♦ * ♦

MOTINŲ PAGERBIMAS

Tuoj po pamaldų parapi
jos salėje motinų pagerbi
mas: mokyklos ir ateitininkų 
jaunųjų minčių, poezijos bei 
dainų pynė apie motinos pa
siaukojimą ir meilę. Po 
programos ateitininkų lauks 
paruošta kavutė motinoms 
u- svečiams. Kviečiami visi!

PAMALDOS
WOLLONGONGUI

Gegužės 4 d., sekmadienį, 
pamaldos Wollongongo lie
tuviams St. Frances koply
čioje 5 vai. p.p. Po šv. Mišių 
bus giedamos gegužinės pa
maldos.

Kun. P. Butkus
Mūsų Pastogė Nr. 16, 1980.4.28, psl. 8

PAGERBTAS
ANTANAS KRAMILIUS

Tautos Fondo Vyriausia 
Valdyba New Yorke, iš
reikšdama dėkingumą Tau
tos Fondo bendradarbiui 
Australijoje Antanui Kra- 
miliui, prisiuntė jam atitin
kamą žymesnį su tokio turi
nio laišku:

”D.G. p. Kramiliau, Tau
tos Fondo Valdyba vienbal
siai nutarė Jus pagerbti 
nors kuklia simboline dova
nėle — plakėte su įrašu: 'D. 
G. Antanui Kramiliui T.F. 
Bendradarbiui Australijoje 
už darbą ir pasišventimą 
Lietuvos labui. Dėkingi 
Tautos Fondas, Brooklyn, 
N.Y., U.S.A. 1980.11.16.’

PAIEŠKOMAS

Jonas Ramanauskas, 
gimęs 1911 metais. 1937 
metais išvyko Olandijon o 
1951 metais atvyko į Aus
traliją su sūnumi. Prašome 
atsiliepti jis pats arba žiną 
apie ji rašant šio laikraščio 
redakcijai: P.O. Box 550, 
Bankstown, 2200.

PAIEŠKOMAS

Mikas Panovas, spėjama 
gyvenąs ar gyvenęs Aus
tralijoje. Paieško klasės 
draugas iš Lietuvos. Jis pats 
arba apie jį žiną prašoma 
rašyti Mūsų Pastogės Re
dakcijai 13 Percy St., 
Bankstown, N.S.W. 2200.
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